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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 ส ำนักวิทยบริกำร ด ำเนินงำนภำยใต้ส่วนงำนภำยใน 3 ส่วน ได้แก่ ส ำนักงำนเลขำนุกำร ฝ่ำย
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และฝ่ำยหอสมุด มีบุคลำกรสังกัด 42 คน บริหำรงำนตำมพันธกิจ และยุทธศำสตร์
ของส ำนักวิทยบริกำร ที่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัยและประเทศ โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมดจ ำนวน 31 ตัวชี้วัด มีผล
กำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำยจ ำนวน 27 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้ำหมำยจ ำนวน 4 ตัวชี้วัด รับกำรตรวจประเมิน
คุณภำพภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ผลกำรตรวจประเมินตำมตัวบ่งชี้ของ สกอ. ระดับ 4.88 และ
ตำมตัวบ่งชี้กำรพัฒนำตำมบทบำท/ภำรกิจของหน่วยงำน ระดับ 4.90 ได้รับงบประมำณประจ ำปี แบ่งตำม
ประเภทเงิน เป็นเงินงบประมำณจ ำนวน 5,212,450 บำท และเงินรำยได้จ ำนวน 17,913,000 บำท รวมทั้งสิ้น 
23,125,450 บำท ซ่ึงได้จัดสรรและบริหำรงำนภำยใต้โครงกำรทั้งหมด 23 โครงกำร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 22 
โครงกำร ด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จจ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรปรับปรุงอำคำรส ำนักวิทยบริกำร ทั้งภำยใน
และภำยนอก เนื่องจำกกำรจัดท ำแบบรูป แล้วเสร็จในเดือนกันยำยน 2560 มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำม
ประเภทเงินดังนี้ เงินงบประมำณจ ำนวน 5,194,441 บำท และเงินรำยได้จ ำนวน 7,729,898 บำท  ได้พัฒนำ
และปรับปรุงในส่วนที่ให้บริกำรต่ำงๆ ดังนี้ จัดหำหนังสือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 922 
รำยชื่อ 2,114 เล่ม จัดหำฐำนข้อมูลทั้งหมดจ ำนวน 26 ฐำน และ E-book จ ำนวน 151,843 รำยชื่อ  
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ค ำน ำ 
 

ส ำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเป็นศูนย์กลำงกำร
ให้บริกำรสำรสนเทศแก่นักศึกษำ อำจำรย์และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเป็นแหล่งควำมรู้
ที่ส ำคัญในกำรสนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน วิจัย บริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัย เพ่ือผลิตบัณฑิต และงำนวิจัยที่มีคุณภำพออกเผยแพร่สู่สังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชำติ 
ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำนักวิทย
บริกำร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่ำน
กำรเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย และได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นตำมช่วงระยะเวลำ ทำงส ำนักวิทยบริกำรได้จัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ตำมภำรกิจของหน่วยงำน ประกอบด้วยข้อมูล ประวัติควำมเป็นมำ
ของหน่วยงำน กำรแบ่งส่วนรำชกำร บุคลำกร กำรให้บริกำรเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย รวมทั้งกำร
บริกำรวิชำกำรแก่สังคมและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส ำหรับผลงำนที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีฉบับนี้เกิด
จำกควำมร่วมมือของบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำร ที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนำให้หน่วยงำนก้ำวหน้ำอย่ำงเป็นล ำดับ
และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

จึงขอขอบคุณบุคลำกรและทีมงำนทุกท่ำนมำ ณ โอกำสนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลและ
กิจกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปและสังคมค่ะ 

 

     

อำจำรย์ฉวีวรรณ ชัยวัฒนำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งที่ 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
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  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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  อาคารข้อมูลท้องถิ่น เป็นที่ตั้งที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการวิจัย 
โสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์รวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม และนิทรรศการต่าง ๆ มีรายละเอียดที่ตั้งของงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 -ชั้น 1 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์  ห้องบันทึกเสียง ห้องสตูดิโอ 
และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายหอสมุดในส่วนงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนิทรรศการ รศ.ดร.
สมจิตต์ ยอดเศรณี 
 - ชั้น 2 ฝ่ายหอสมุดในส่วนของงานซ่อมแซมหนังสือ ห้องประชุมย่อย และบริเวณแหล่งส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)  

- ชั้น 3 ฝ่ายหอสมุดในส่วนของการให้บริการวิทยานิพนธ์ งานข้อมูลท้องถิ่น นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุบล 

  อาคารสารสนเทศสมจิตต์ ยอดเศรณี เป็นอาคารที่ตั้งของ ส านักงานเลขานุการ และฝ่ายหอสมุด
ในส่วนงานต่างๆ ดังนี้  

  - ชั้น 1 ส านักงานเลขานุการ งานสารสนเทศ และฝ่ายหอสมุด ในส่วนงานจัดหาและวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า ห้องหนังสือ
ให้บริการวารสารไทยและต่างประเทศ นวนิยาย/เรื่องสั้น  ห้องนิทรรศการหมุนเวียน แหล่งความรู้ตลาด
หลักทรัพย์ (set conner) แหล่งความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (Mini TCDC) ห้องบริการ
แทปเลตเพ่ือการสืบค้น ตู้หยอดเหรียญบริการอเนกประสงค์ (เครื่องดื่มเติมเงินโทรศัพท์) และคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การสืบค้น 

  - ชั้น 2 ฝ่ายหอสมุด ในส่วนของการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์เพ่ืออบรมการเรียนรู้สารสนเทศ
สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต ห้องนิทรรศการอาเซียน ห้องหนังสือให้บริการในส่วนต าราภาษาไทย ห้องประชุมย่อย
ส าหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา และคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 

  - ชั้น 3 ฝ่ายหอสมุด ในส่วนงานบริการสื่อโสตทัศน์ ห้องหนังสือให้บริการในส่วนต ารา
ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น 

 
 

  ปรัชญำ : เสริมสร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาคม 
 ปณิธำน : มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน  
          และการวิจัย 

  วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งบริการสารสนเทศชั้นน า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการเรียน การ 
    สอนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชุมชน 

1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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 จากปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ส านักวิทยบริการ ได้ระดมแนวคิดและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ก าหนด พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 พันธกิจ : 1. พัฒนาการบริการสารสนเทศ ผลิตสื่อที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการ 
   ค้นคว้า การวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชน  

2. บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษา  

3. ส่งเสริม เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต ้และอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง      
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและสากล 

 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  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมี 

ความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ 

ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาส านักวิทยบริการให้สามารถ 
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จุดเด่นของส ำนักวิทยบริกำร :  การให้บริการและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย 
การตอบค าถามและช่วยในการสืบค้น  ยืม–คืน ทรัพยากรห้องสมุด ยืมระหว่างห้องสมุด  ฐานข้อมูล
ออนไลน์  ข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ บริการขอเลข ISBN/ISSN อบรมการเรียนรู้สารสนเทศ บริการห้อง
ประชุมย่อยส าหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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 -ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ ที่ทันสมัย และสอดคล้องกับ 
          ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 เป้ำประสงค์ : ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์มีความทันสมัยน่าสนใจ และสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  กลยุทธ์ : 1. ส ารวจความต้องการ การใช้ทรัพยากรของผู้ใช้บริการ 
        2. จัดหา/พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศตามที่สนับสนุนตาม มคอ 3 ของรายวิชาและ 
       เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการตามความต้องการ 

  ตัวช้ีวัด และค่ำเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1.ผลการวิเคราะห์การส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

2.ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ีสนับสนุนตาม มคอ 3 ของ
รายวิชา ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3.ร้อยละความส าเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามผล
ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

4.จ านวนเรื่องในการผลิตสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 42 เรื่อง  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
 เป้ำประสงค์: พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการใช้และเข้าถึง 
     ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ : 1.พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้เข้าใช้บริการใช้ และเข้าถึง 
         ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2. การให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ 
  ตัวช้ีวัด และค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1.จ านวนครั้งที่มีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 20,000 ครั้ง/

เดือน 
2.ร้อยละของผู้ใช้บริการแต่ละประเภทที่เข้าใช้บริการเฉลี่ย
ต่อเดือน 

นศ. ร้อยละ =  15 
อาจารย์/บุคลากร  
ร้อยละ = 10 

1.3 แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
3.จ านวนสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศและบริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของการ
บริการทั้งหมด 

4.ร้อยละของนักศึกษาท้ังหมดที่เข้าเรียนรู้จากสื่อส่งเสริม
การรู้สารสนเทศ 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
นักศึกษาท้ังหมด 

5.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าเรียนรู้สื่อ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาเรียนรู้ที่ผ่าน
การ 

6. จ านวนเรื่องท่ีผลิตได้ตามร้องขอ ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง 
7. ร้อยละการผลิตสื่อตามร้องขอ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
8. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าระดับ 4.50 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ 
 เป้ำประสงค์ : มีความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
     และเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 

  กลยุทธ์ : 1. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
          ในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

         2. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
      เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 

  ตัวช้ีวัด และค่ำเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1.จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/
กิจกรรม 

2.จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้
ความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอก 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/
กิจกรรม 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  เป้ำประสงค์ : 1. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

      2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรตระหนักถึงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม  
   ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอัตลักษณ์ของ 
    มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดส านึกรักบ้านเกิดและองค์กร  

  กลยุทธ์ : 1. เป็นแหล่งบริการข้อมูลท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง             
             2. ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
  ตัวช้ีวัด และค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
จ านวนเรื่องข้อมูลท้องถิ่นที่มีการเผยแพร่ (ด้านบุคคล/
สถานที่/ศิลปวัฒนธรรม) 

ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง  

จ านวนการเข้าชมฐานข้อมูลท้องถิ่น เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 25,000 
ครั้งต่อเดือน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 : บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

  เป้ำประสงค์ :  เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมภิบาล และมีภาพลักษณ์ที่ดีมีการ 
   บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่ 
   เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 

 กลยุทธ์ : 1.สร้างจิตส านึกและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึด 
   ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

2. พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ให้เอ้ือต่อการเรียนและการท างานอย่างมีความสุข ปลอดภัย  
4. เป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) 
5. ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือสร้างจิตส านึกของผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับให้ “ร่วมคิดร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ” เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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6. การสร้างประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของ    
ส านักวิทยบริการให้ปรากฏต่อประชาคมและบุคคลภายนอก 
7. การลดต้นทุนต่อหน่วย 

 ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย  
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1.ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมี 
ธรรมาภิบาล 

ระดับ 5 

2.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้
ระบบคุณภาพ 

ระดับ 4 

3.จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีที่มีการเผยแพร่ อย่างน้อย  1 เรื่อง 
4.การปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค 1 กิจกรรม 
5.การปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 กิจกรรม 
6.หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลง จากปีท่ีผ่านมา ไม่ต่ าร้อยละ 5 
7.จ านวนช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายละไม่น้อยกว่า 2 

ช่องทาง ในไตรมาสที่ 1 
8.แนวปฏิบัติในการติดต่อประสานงาน ครบทุกกระบวนงานของ

ส านักงานฯ 
9.เผยแพร่ผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการ 1.มีระบบและกลไกในการ

ด าเนินงาน 
2. มีช่องทางการเผยแพร่ผล
การด าเนินงานของส านักฯ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

10.วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละฝ่าย ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 
  

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมี 
          ความสุขและมีความผูกพันกับองค์กร 

  เป้ำประสงค์ : บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการท างาน สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุ 
     วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย 
              ความสุข และความผูกพันต่อองค์กร  

  กลยุทธ์ : 1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน อย่างเป็นระบบและ 
           ต่อเนื่อง 
          2. จัดให้มีสวัสดิการให้เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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  ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย  
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

1.ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2.ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
3.ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

   
-ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความ 
       ต้องการของผู้ใช้บริการ 

 เป้ำประสงค์ : ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์มีความทันสมัยน่าสนใจ และสอดคล้องกับ 
      ความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ : 1.พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 2.พัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  3. พัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน เพ่ือเผยแพร่ใน ระบบ LMS 
 4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
2561 2562 2563 2564 

1.ร้อยละความส าเร็จในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการ
ของคณะ/หน่วยงาน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2.จ านวนเร่ืองในการผลติสื่อที่สอดคล้อง
กับการเรียนการสอน 

ไม่น้อยกว่า 45 
เร่ือง 

ไม่น้อยกว่า 45 
เร่ือง 

ไม่น้อยกว่า 50 
เร่ือง 

ไม่น้อยกว่า 50 
เร่ือง 

3.ผลิตสื่อการเรียนการสอน เพือ่เผยแพร่
ใน ระบบ LMS 

ไม่น้อยกว่า 3 
เร่ือง 

ไม่น้อยกว่า 5 
เร่ือง 

ไม่น้อยกว่า 7 
เร่ือง 

ไม่น้อยกว่า 10 
เร่ือง 

4.บุคลากรฝ่ายเทคโนฯได้รับการพัฒนา
ทักษะการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ 

ไม่น้อยกว่า 1 
รูปแบบ 

ไม่น้อยกว่า 1 
รูปแบบ 

ไม่น้อยกว่า 1 
รูปแบบ 

ไม่น้อยกว่า 1 
รูปแบบ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
  เป้ำประสงค์ : พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการใช้และเข้าถึง 
       ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ : 1.พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้เข้าใช้บริการใช้ และเข้าถึง 
    ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ตามความต้องการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
      ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
2561 2562 2563 2564 

1.จ านวนคร้ังที่มผีู้เข้าใช้บริการห้องสมุด เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 21,000 
คร้ัง/เดือน (นับ
ซ้ า) 

เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 21,000 
คร้ัง/เดือน (นับ
ซ้ า) 

เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 21,000 
คร้ัง/เดือน (นับ
ซ้ า) 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
21,000 คร้ัง/
เดือน (นับซ้ า) 

2.จ านวนคร้ังในการเข้าใช้บริการ
ฐานข้อมูลออนไลน ์

เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 50,000 
คร้ัง/เดือน  

เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 50,000 
คร้ัง/เดือน  

เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 50,000 
คร้ัง/เดือน  

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
50,000 คร้ัง/
เดือน  

3.จ านวนสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในการ
เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
(ฐานข้อมูลออนไลน์) 

ร้อยละ 100 
ของการบริการ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 100 
ของการบริการ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 100 
ของการบริการ
ทั้งหมด 

ร้อยละ 100 
ของการบริการ
ทั้งหมด 

4.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าเรียนรู้สื่อ มี
ความรู ้ความเข้าใจในการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของ
นักศึกษาท่ีเข้า
ศึกษาเรียนรู้ที่
ผ่านการประเมิน
ตาม
แบบทดสอบ 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของ
นักศึกษาท่ีเข้า
ศึกษาเรียนรู้ที่
ผ่านการประเมิน
ตาม
แบบทดสอบ 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของ
นักศึกษาท่ีเข้า
ศึกษาเรียนรู้ที่
ผ่านการประเมิน
ตาม
แบบทดสอบ 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของ
นักศึกษาที่เข้า
ศึกษาเรียนรู้ที่
ผ่านการประเมิน
ตามแบบทดสอบ 

5.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่าย
หอสมุด 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4.50 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4.50 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4.50 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4.50 

6.จ านวนเร่ืองที่ผลติได้ตามร้องขอ ไม่น้อยกว่า 25 
เร่ือง 

ไม่น้อยกว่า 25 
เร่ือง 

ไม่น้อยกว่า 25 
เร่ือง 

ไม่น้อยกว่า 25 
เร่ือง 

7.ร้อยละการผลิตสื่อตามร้องขอ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
8.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่าย
เทคโนฯ 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4.50 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4.50 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4.50 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4.50 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ 
 เป้ำประสงค์ : มีความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
      และเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 

  กลยุทธ์ : 1.การบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านการ 
       ยกระดับคุณภาพการศึกษา และสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชน 
       และสังคม  
       2.พัฒนาสื่อเพ่ือสนับสนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย  

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
2561 2562 2563 2564 

1.จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมวนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์กรภายในและภายนอกและสอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลยั 

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ/
กิจกรรม  

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ/
กิจกรรม  

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ/
กิจกรรม  

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ/
กิจกรรม  

2.จ านวนเครือข่ายการบริการวชิาการ ไม่น้อยกว่า 2 
เครือข่าย 

ไม่น้อยกว่า 2 
เครือข่าย 

ไม่น้อยกว่า 2 
เครือข่าย 

ไม่น้อยกว่า 2 
เครือข่าย 

  
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  เป้ำประสงค์ : 1. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
      2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรตระหนักถึงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม  
      ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอัตลักษณ์ของ 
      มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดส านึกรักบ้านเกิดและองค์กร 
  กลยุทธ์ : 1.สร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
          2. ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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  ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย  
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

2561 2562 2563 2564 
1.จ านวนเร่ืองข้อมูลท้องถิ่นที่มกีาร
เผยแพร ่

ไม่น้อยกว่า  
6 เร่ือง 

ไม่น้อยกว่า  
6 เร่ือง 

ไม่น้อยกว่า  
6 เร่ือง 

ไม่น้อยกว่า  
6 เร่ือง 

2.จ านวนการเข้าชมฐานข้อมูลทอ้งถิ่น เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 15,000 
คร้ังต่อเดือน 

เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 15,000 
คร้ังต่อเดือน 

เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 15,000 
คร้ังต่อเดือน 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
15,000  
คร้ังต่อเดือน 

3.จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 : บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  เป้ำประสงค์ : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมภิบาล และมีภาพลักษณ์ที่ดีมีการ 
           บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ 
           ต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 
  กลยุทธ์ : 1.สร้างจิตส านึกและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึด 
    ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
      2. พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  3. ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
      ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข ปลอดภัย 
  4.เป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) 
  5.ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือสร้างจิตส านึกของผู้บริหารและ 
     บุคลากรทุกระดับให้ “ร่วมคิดร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ” เพ่ือขับเคลื่อนองค์กร 
    ไปสู่วิสัยทัศน์และ เป้าหมาย 
  6.การสร้างประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของ 
   ส านักวิทยบริการให้ปรากฏต่อประชาคมและบุคคลภายนอก 
  7. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างานและให้บริการแก่ผู้รับบริการเพื่อเพ่ิม  

 ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  8.จัดหารายได้เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของส านักวิทยบริการ 
  9. การลดต้นทุนต่อหน่วย 
  10.น าระบบคุณภาพที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินการของส านักวิทยบริการ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

2561 2562 2563 2564 
1.ระดับความส าเร็จของระบบบริหาร
จัดการที่ดีและมีธรรมาภบิาล 

5 5 5 5 

2.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้ระบบคุณภาพ 

4 4 4 4 

3.จ านวนแนวปฏบิัติที่ดีที่มีการเผยแพร่ อย่างน้อย 1 
เร่ือง 

อย่างน้อย 1 
เร่ือง 

อย่างน้อย 1 
เร่ือง 

อย่างน้อย 1 
เร่ือง 

4.ร้อยละการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทศัน์ ตาม
แผนที่ก าหนด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

5.จ านวนกิจกรรมที่สนบัสนุนการเป็น
องค์กรสีเขียว 

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/ภาค

การศึกษา 

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/ภาค

การศึกษา 

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/ภาค

การศึกษา 

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/ภาค

การศึกษา 
6.ผลการประเมินการเปน็องค์กรสีเขียว  - ผ่านตามเกณฑ ์ ผ่านตามเกณฑ ์ ผ่านตามเกณฑ ์
7.จ านวนช่องทางการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสาร 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

8.จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อ
ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

9.ส านักวิทยบริการที่น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกฝ่าย ทุกฝ่าย ทุกฝ่าย ทุกฝ่าย 

10.งบประมาณทีจ่ัดหารายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผา่นมา 

 - ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

11.ร้อยละของการลดต้นทุนต่อหน่วยเมื่อ
เปรียบเทียบกับมหาวทิยาลัยในเครือข่ายที่
มีขนาดใกล้เคียง 
 

 - มีต้นทุน
ใกล้เคียง (+-
10%) กับคู่

เทียบ 

ลดต้นทนุร้อย
ละ 10 

ลดต้นทนุร้อย
ละ 10 

12.มีการด าเนินงานในระบบคณุภาพที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

ไม่ต่ ากว่า 
ระดับด ี

ไม่ต่ ากว่า 
ระดับด ี

ไม่ต่ ากว่า 
ระดับด ี

ไม่ต่ ากว่า 
ระดับด ี
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมี 
           ความสุขและมีความผูกพันกับองค์กร 

     เป้ำประสงค์ : 1. บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการท างาน สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ 
      บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      ด้วยความสุข และความผูกพันต่อองค์กร 

  กลยุทธ์  : 1.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน อย่างเป็นระบบและ 
    ต่อเนื่อง 
           2. จัดให้มีสวัสดิการให้เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
2561 2562 2563 2564 

1.ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะเป็นไป
ตามที่ มหาวิทยาลัยก าหนด (บคุลากรที่มี
คะแนนประเมินรวม ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป)      

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

2.ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

3.ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อ
องค์กร 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

     

   

Annual Report 2017 ; The Office of Academic Resourses Ubon Ratchathani University

รายงานประจ�าปี ส�านักวิทยบริการ ปี พ.ศ. 2560

13



รายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการ ปี พ.ศ. 2560 

 

Annual Report 2017 ; The Office of Academic Resources Ubonratchathani University   1 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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 ตามทบวงมหาวิทยาลัย ประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    พ.ศ. 

2534 ฉบับพิเศษ พ.ศ. 2537 ฉบับพิเศษ และ พ.ศ. 2542 ต่อมามีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2543 ให้แบ่งส่วนราชการออกในส านักวิทย
บริการ เป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร และ
ฝ่ายหอสมุด ในปีงบประมาณ 2559 ส านักวิทยบริการ มีโครงสร้างการบริหารงานภายในภายใต้โครงการสร้าง
การบริหารงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

โครงสร้างการบริหารงาน 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 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

1.4 โครงสร้ำงส ำนักวิทยบริกำร 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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 - ชุดที่ 1 เริ่ม ตุลำคม 2559-มีนำคม 2560 

1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี    ประธานกรรมการ 
 2. นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา                  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  รองประธาน 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคม ภูมิพันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 4. นายสมโภช  พิมพ์พงษ์ต้อน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง วัชระธนกิจ ผู้แทนสภาอาจารย์   กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ จิตติมณี ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ฯ  กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์     ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
9. นางสาวอุไรวรรณ  สาสังข์ ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
10. นายจักรภพ เสาเวียง ผู้แทนคณะศิลปะประยุกต์ฯ กรรมการ  
11. นายอนุพงษ์ รัฐรมย์    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
12. นายสมหวัง จรรยาขันติกุล  ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
13. นางสาวสิรินทิพย์ ทวีเดช ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์ กรรมการ  
14. นางสาวบุญทิวา พ่วงกลัด     ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ   
15. นางอารยา ฟลอเรนซ์ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ   
16. นายขรรค์เพชร ชายทวีป ผู้แทนคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรา สิงห์ทอง ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
18. นายสุรชัย  จูมพระบุตร        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ กรรมการ                            

 19. นางสายสุนี  ชัยมงคล           รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ       กรรมการ 
                                    และเลขานุการ                                                                                            

20. นางสาวอุษา ผูกพันธ์            หวัหน้าส านักงานเลขานุการ    กรรมการและ                                                                                            
                                                                                          ผูช้่วยเลขานุการ 

 - ชุดที่ 2 เริ่ม เมษำยน 2560 ถึงปัจจุบัน 
 1. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี    ประธานกรรมการ 
 2. นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา                  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  รองประธาน 
 3. นายสมพงษ์  เจริญศิริ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี  ซามาตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. นางกาญจนา สุคนธมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นายจีรศักดิ์  บางท่าไม้ ผู้แทนสภาอาจารย์   กรรมการ 
 7. นางสาวกาญจนา แปงจิตต์ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ฯ  กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์     ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 

1.5 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำร มี 2 ชุด ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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9. นางสาวอุไรวรรณ  สาสังข์ ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
10. นายชูเกียรติ พิทักษ์พรพัลลภ ผู้แทนคณะศิลปประยุกต์ฯ กรรมการ  
  (1 เม.ย 60 -22 ส.ค 2560)   
10. นายภูดิส หอมพิกุล ผู้แทนคณะศิลปประยุกต์ฯ กรรมการ 
  (23 ส.ค. 60-ปัจจุบัน) 
11. นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
12. นางสาวธนวดี  ปรีเปรม  ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
13. นายสุขวิทย์ โสภาพล ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์ กรรมการ  
14. นายณรุจน์  วศินปิยมงคล     ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ   
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
16. นายขรรค์เพชร ชายทวีป ผู้แทนคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
17. นายภาคภูมิ  สืบนุการณ์ ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
18. นายสุรชัย  จูมพระบุตร        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ กรรมการ                            

 19. นางสายสุนี  ชัยมงคล           รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ     กรรมการ 
                                    และเลขานุการ                                                                                            

20. นางสาวอุษา ผูกพันธ์             หัวหน้าส านักงานเลขานุการ         กรรมการ                                                                                       
                                                                                             และผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ     

                   (รองประธาน) 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 
อธิการบดี (ประธาน) 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ังคม ภูมิพันธ ์
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 

 - ชุดที่ 1 เริ่ม ตุลำคม 2559-มีนำคม 2560 

         

  
 
                                                                         
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 

นายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง วัชระธนกิจ 
กรรมการ 

นายแพทย์วัฒนา พรรณพานิช 
กรรมการ 

นางพัชรี  ธานี     
กรรมการ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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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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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ     

                   (รองประธาน) 

- ชุดที่ 2 เริ่ม เมษำยน 2560-ปัจจุบัน 
 

  
  
 
                                                                         
 
     
 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 

                          
 
 

นางกาญจนา สุคนธมณ ี
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 

นายจีรศักดิ์ บางท่าไม ้
กรรมการ 

นางสาวกาญจนา แปงจิตต ์
กรรมการ 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธรีะวัฒนสุข 
อธิการบดี (ประธาน) 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์ 
กรรมการ 

นายสมพงษ์ เจรญิศิร ิ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารณุี ซามาตย์ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
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มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
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  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุจิน ไตรรงค์จติเหมาะ 
กรรมการ 

นายขรรคเ์พชร ชายทวีป
กรรมการ 

นายสุรชัย  จูมพระบุตร          
กรรมการ 

นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์
กรรมการ 

นายภูดสิ หอมพิกูล 
กรรมการ 

นางสาวธนวดี  ปรีเปรม 
กรรมการ 

นายสุขวิทย์ โสภาพล
กรรมการ 

นายณรจุน์ วศินปิยมงคล 
กรรมการ 

นายภาคภมูิ สืบนุการณ ์
กรรมการ 

นางสาวอุษา ผูกพันธ์ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางกุลธารา มหาดิลกรัตน์   
กรรมการ 

นายสายสุนี  ชัยมงคล          
กรรมการและเลขานุการ 
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เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

 

รายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการ ปี พ.ศ. 2560 

 

Annual Report 2017 ; The Office of Academic Resources Ubonratchathani University   21 

 

  
  1. นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา     ประธานกรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ    
  2. นายสุรชัย  จูมพระบุตร     รองประธานกรรมการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ 
  3. นางสายสุนี  ชัยมงคล      กรรมการ 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ         

4. นายสุรชัย ศรีใส       กรรมการ 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา     

5. นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อย      กรรมการ 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด           

  6. นางสุภาพร ธีรพงษ์สวัสดิ์     กรรมการ 
ผู้แทนส านักงานเลขานุการ       

  7. นายวรพจน์  นวลสกุล      กรรมการ 
ผู้แทนฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา      

  8. นายอนวัช กาทอง      กรรมการ 
ผู้แทนฝ่ายหอสมุด        

  9. นางสาวขนิษฐา  ทุมมากรณ์     กรรมการ 
   ผู้แทนฝ่ายหอสมุด 
  10. นางสาวชุษณา  นราจันทร์     กรรมการ 
   ผู้แทนฝ่ายหอสมุด 
  11. นายพนม  จรูญแสง      กรรมการ 
   ผู้แทนฝ่ายหอสมุด 

 12. นางสาวอุษา ผูกพันธ์     กรรมการและเลขานุการ  
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ     

  13. นางนันทา  กิจแสวง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         (2 พค.60-30 กย.60) 

  13. นางศิมาพร กาเผือกงาม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         (1 ตค.60-ปัจจุบัน) 

 

1.6 คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำร 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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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 

นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย 
รักษาการในต าแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายหอสมดุ 

กรรมการ 
 
 

 

นายสุรชัย จมูพระบตุร     
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ     

รองประธาน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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นางสุภาพร  ธีระพงษ์สวสัดิ ์
ผู้แทนส านักงานเลขานุการ 

กรรมการ 

   นายวรพจน์  นวลสกุล  
ผู้แทนฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กรรมการ 

นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้แทนฝ่ายหอสมดุ 

กรรมการ 
 

นายอนวัช กาทอง 
ผู้แทนฝ่ายหอสมดุ 

กรรมการ 
 

นายพนม จรูญแสง 
ผู้แทนฝ่ายหอสมดุ 

กรรมการ 

นางสาวชุษณา  นราจันทร์
ผู้แทนฝ่ายหอสมดุ 

กรรมการ 
 

นางศิมาพร  กาเผือกงาม 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตั้งแต่ 1 ตค.60-ปัจจุบัน 

นางนันทา กิจแสวง 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ตั้งแต่ 2 พค.60-30 กย.60 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของส ำนักวิทยบริกำร 

 
 
ปี พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงานที่สนับสนุนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ในด้านการผลิตบัณฑิต มีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ผลิตสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน และตาม
ความต้องการ การพัฒนาการให้บริการ ด้านการบริการวิชาการ มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการสร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

 ปี พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงาน สนับสนุนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ด้านการผลิตบัณฑิต โดยมีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ที่สนับสนุนตามมคอ.3 ของรายวิชา จ านวน 922 
รายวิชา 2,114 ชื่อเรื่อง จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ตามผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ จ านวน 
1,628 ชื่อเรื่อง ผลิตสื่อโสตทัศน์ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน จ านวน 40 เรื่อง ผลิตสื่อโสตทัศน์ตามที่ร้อง
ขอ จ านวน 37 เรื่อง  
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

 ปี พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงาน สนับสนุนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ด้านการบริการวิชาการ โดยด าเนินโครงการบริการวิชาการจ านวน 4 โครงการ จ าแนกเป็นเงินงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 1 โครงการ เงินรายได้ จ านวน 3 โครงการ  
ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 ปี พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงาน สนับสนุนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยมีการจัดท าข้อมูลท้องถิ่นและเผยแพร่ จ านวน 2 เรื่อง มีการจัด
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม จ าแนกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1 โครงการ เงินรายได้ จ านวน 2 
กิจกรรม  

2.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนที่สนับสนุนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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 ปี พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงบประมาณสนับสนุน
การด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการ จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด ทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 27 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.10 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 12.90 โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ ที่ทันสมัย และสอดคล้องกับ 
        ความต้องการของผู้ใช้บริการ  
 เป้ำประสงค์ : ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์มีความทันสมัยน่าสนใจ และสอดคล้องกับ 
      ความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการ มีการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ โดยการส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ จัดหา/พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศตามท่ีสนับสนุนตาม มคอ.3 ของรายวิชา พัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน และตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมายจ านวน 
1 ตัวชี้วัด จ าแนกดังนี ้

 1.จ ำนวนทรัพยำกรหนังสือ วำรสำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมำณ  
 พ.ศ. 2560 

 มีการจัดหาทรัพยากรหนังสือ วารสาร เพ่ือให้บริการ จ าแนกเป็น หนังสือทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 157,719 เล่ม เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 7,169 เล่ม วารสาร 
จ านวน 1,607 ชื่อเรื่อง เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 488 ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูลออนไลน์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับและส านักวิทยบริการ จัดหา จ านวน 26 ฐาน เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 4 ฐาน  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1    
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนหนังสือหนังสือ วารสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 
ประเภท จ ำนวน 

งบประมำณ 2559 งบประมำณ 2560 
1. หนังสือแยกตามสาขาวิชา   

1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11,335 เล่ม 13,424 เล่ม 
2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,561 เล่ม 54,843 เล่ม 

3) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 60,174 เล่ม 60,531 เรื่อง 

2. หนังสือข้อมูลท้องถิ่น 10,659 เล่ม 10,934 เล่ม 
3. วิทยานิพนธ์ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ 1,137 เล่ม 1,147 เล่ม 

2.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำร ประจ ำปี 2560 

Annual Report 2017 ; The Office of Academic Resourses Ubon Ratchathani University

รายงานประจ�าปี ส�านักวิทยบริการ ปี พ.ศ. 2560

25



รายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการ ปี พ.ศ. 2560 

 

Annual Report 2017 ; The Office of Academic Resources Ubonratchathani University   1 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ประเภท จ ำนวน 

งบประมำณ 2559 งบประมำณ 2560 
4. วิจัยภาษาไทย ภาษาตา่งประเทศ 5,195 เล่ม 5,229 เล่ม 
5. หนังสืออ้างอิงภาษาไทยภาษาตา่งประเทศ 11,489 เล่ม 11,611 เล่ม 

6. วารสาร   
1) วารสารวิชาการ  984 ชื่อเร่ือง 1,302 ชื่อเร่ือง 

2) นิตยสารบันเทิง 135 ชื่อเร่ือง 305 ชื่อเรื่อง 
7. สื่อโสตทัศน์                                   

7.1 สื่อโสตทัศน์ภาษาไทย 8,780 รายการ 9,306 รายการ 

7.2 สื่อโสตทัศน์ภาษาต่างประเทศ 6,635 รายการ 6,952 รายการ 

8. ฐานข้อมูลออนไลน์ 22 ฐาน 26 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 SearchComplete 

 12. Computer and Applied 
Science Complete 

12. Computer and Applied 
Science Complete 

 13. Up to date 13. Up to date 

 14. Library Press Display – 14. Library Press Display – 
Virtual Newspaper 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ประเภท จ ำนวน 

งบประมำณ 2559 งบประมำณ 2560 
Virtual Newspaper 

 16. กฤตภาคออนไลน ์ 16. กฤตภาคออนไลน ์ 

 17. ฐานข้อมูลกฎหมาย 17. ฐานข้อมูลกฎหมาย 

 18. Access Medicine 18. Access Medicine 

 19. Ebsco Discovery Service ( 19. Ebsco Discovery Service  

 20. Academic collections 20. Academic collections 

 21. CRCNetBase 21. CRCNetBase 

 22. Ebook collections 22. Ebook collections 

 22. Ookbee (Buffet) 22. Ookbee (Buffet) 

  23. Books 24x7 

  24. National Geographic 

  25. Access Engineer 

  25. 26. Access Pharmacy 

ข้อมูลจากงานสารสนเทศ และฝ่ายหอสมดุ ณ 13 พฤศจิกายน 2560 
 

        
          ภำพที่ 1 แสดงจ ำนวนหนังสือตำมสำขำวิชำ เปรียบเทียบปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และ 2560 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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2.ทรัพยำกรสำรสนเทศที่สนับสนุนตำม มคอ. 3 ของรำยวิชำ 
 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่สนับสนุนตาม มคอ.3 โดยตั้งค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

85 ของรายวิชา จ านวนทั้งสิ้น 960 รายวิชา ผลการด าเนินการ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 922 
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 96.04 รายละเอียดดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนตาม มคอ. 3 ของรายวิชา 

คณะ หนังสือตำม มคอ.3 
จ ำนวนรำยวิชำ จ ำนวนชื่อเรื่อง 

1. คณะเกษตรศาสตร์  52 109 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 95 208 
3. คณะวิทยาศาสตร์ 226 464 
4. คณะเภสัชศาสตร์ 45 167 
5. คณะศิลปศาสตร์ 167 333 
6. คณะบริหารศาสตร์ 126 282 
7. คณะรัฐศาสตร์ 60 206 
8. คณะนิติศาสตร์ 62 126 
9. คณะพยาบาลศาสตร์ 13 78 
10. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 39 63 
11. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 37 78 

รวม 922 2,114 
  

    
ภำพที่ 2 แสดง จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่สนับสนุนตำม มคอ.3 แยกตำมคณะ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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 3. ทรัพยำกรสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยตั้งค่าเป้าหมายหมายไม่

น้อยกว่าร้อยละ 85 ของผลส ารวจทั้งหมด จ านวน 1,628 ชื่อเรื่อง ผลการด าเนินการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ จ านวน 1,628 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังตารางที่ 3     
 ตารางที่ 3 แสดงจ านวนทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

คณะ จ ำนวนชื่อเรื่องที่จัดซื้อ/จัดหำได้ 
1. คณะนิติศาสตร์ 291 

2. คณะบริหารศาสตร์ 192 
3. คณะรัฐศาสตร์ 137 
4. คณะศิลปศาสตร์ 471 

5. คณะพยาบาลศาสตร์ 68 
6. คณะเภสัชศาสตร์ 73 
7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 31 
8. คณะเกษตรศาสตร์ 72 

9. คณะวิทยาศาสตร์ 158 
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 102 
11. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 

รวม 1,628 
 

                   
 ภำพที่ 3 แสดงจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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 4. ผลิตสื่อโสตทัศน์ที่สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการ มีการให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ที่สอดคล้องกับ
การเรียน การสอน ให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยตั้งค่าเป้าหมาย จ านวน 42 เรื่อง ผลการด าเนินการผลิตสื่อโสต
ทัศน์ที่สอดคล้องกับการเรียน การสอน จ านวน 40 เรื่อง รายละเอียดดังตารางที่ 4  
 

 - สรุปผลกำรผลิตสื่อโสตทัศน์ที่สอดคล้องกับกำรเรียน กำรสอน 
คณะ/หน่วยงำน จ ำนวน (เรื่อง) 

1.คณะเกษตรศาสตร์  11 
2.คณะวิทยาศาสตร์  8 
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์  8 
4.คณะบริหารศาสตร์  4 
5.คณะนิติศาสตร์  2 
6.คณะพยาบาลศาสตร์  2 
7.คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  2 
8.คณะศิลปศาสตร์  1 
9.คณะเภสัชศาสตร์  1 
10.คณะรัฐศาสตร์  1 

รวม 40 
 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการผลิตสื่อโสตทัศน์ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน  

ชื่อเร่ือง สอดคล้อง
รำยวิชำ 

อำจำรย์ผู้สอน 

คณะเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 11 ชื่อเร่ือง 

1 เทคโนโลยีธัญพืช 1205 432 ดร.วชิราพรรณ บญุญาพุทธิพงศ ์
2 "งา" การผลิต การปรับปรุงพันธุ์ และการแปรรูป 1201 343 รศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน ์
3 การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น 1201 330 รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน ์
4 เทคโนโลยีการบรรจสุ าหรับพืชสวนภายหลังการเก็บเกีย่วฯ 1205 771 ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ 
5 บรรจภุัณฑผ์ลติผลสด 1214 734 ดร.อุบล ชินวัง 
6 ผักเศรษฐกิจ 1 1202 312 อ. พิทักษ์ สิงห์ทองลา 
7 ผักเศรษฐกิจ 2 1202 312 อ. พิทักษ์ สิงห์ทองลา 
8 พืชอาหารสัตว์ Forage Crops 1201346 ดร.อารรีัตน์ ลุนผา 
9 ฟิสิกส์ทั่วไป1 เรื่อง System of particles Rotation and 

rigid bodies 
1202 350 ดร.เรวัติ ชัยราช 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ชื่อเร่ือง สอดคล้อง
รำยวิชำ 

อำจำรย์ผู้สอน 

10 สถิติเพื่อการวิจยัทางการเกษตร 2 1200 361 รศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน ์
11 หลักการผลติพืชสวน 1202 211 อ. พิทักษ์ สิงห์ทองลา 
คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 2 ชื่อเร่ือง 
1 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอ านาจรัฐ 1 

(แนะน ารายวิขาเข้าสู่บทเรียน) 
2102 304 อ. จิรศักดิ์ บางท่าไม ้

2 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอ านาจรัฐ 2 2102 304 อ. จิรศักดิ์ บางท่าไม ้
คณะบริหำรศำสตร์ จ ำนวน 4 ชือ่เร่ือง 
1 วิชา CSR ความรับผดิชอบต่อสังคมขององค์กรฯ 1702 352 ดร.ธรรมวิมล สุขเสรมิ 
2 การจัดการสื่อโฆษณา 1702 441 ดร.ธรรมวิมล สุขเสรมิ 
3 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับการโรงแรม แนะน ารายวิชาเข้าสู่

บทเรียน 
1705 351 อ.วรารัตน์ บญุแฝง 

4 หลักการจดัการฟาร์ม 1701 302 ดร.อุทัย อันพิมพ ์
คณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 2 ชื่อเร่ือง 
1 การพยาบาลผูสู้งอาย ุ 1802 212 อ.สาวิตรี สิงหาด 
2 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 1802 207 อ. อมรรัตน์ นธะสนธิ ์
คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 8 ชื่อเร่ือง 

1 ฟิสิกส์ทั่วไป1 เรื่อง Dynamics of rotation motion 1103 123 ดร.โชคศลิป ์ธนเฮือง 

2 ฟิสิกส์ทั่วไป1 เรื่อง Equilibrium and elasticity 1103 123 ดร.โชคศลิป ์ธนเฮือง 
3 ฟิสิกส์ทั่วไป1 เรื่อง Periodic motion 1103 123 ดร.โชคศลิป ์ธนเฮือง 

4 ฟิสิกส์ทั่วไป1 เรื่อง System of particles Rotation and 
rigid bodies 

1103 123 ดร.โชคศลิป ์ธนเฮือง 

5 โมเดลประกอบการสอน วิชา เคม ี1 1102 100 ผศ.ดร.กานตต์ะรตัน์ วุฒิเสลา 

6 วิชา General Physics I หน่วยท่ี 8 โมนตัม การดล การชน 
Momentum, Impulse and Collisions 

1103 123 ดร. จีรภัทร นุตริยะ 

7 วิชา ชีววิทยาของเห็ด 1101 491 ผศ.ดร.ชริดา ปุกหตุ 
8 วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management 

Information System 
1106215 อ.มนูญ ศรีวิรันต ์

คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 8 ชื่อเร่ือง 

1 Engineering Drawing Using Computer Software เรื่อง 
Command Option 

1302204 รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 

2 Engineering Drawing Using Computer Software เรื่อง 
Construction Line 

1302204 รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ชื่อเร่ือง สอดคล้อง
รำยวิชำ 

อำจำรย์ผู้สอน 

3 Engineering Drawing Using Computer Software เรื่อง 
Install Program 

1302204 รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 

4 Engineering Drawing Using Computer Software เรื่อง 
Line Command 

1302204 รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 

5 Engineering Drawing Using Computer Software เรื่อง 
Move Command 

1302204 รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 

6 การวิเคราะห์วงจรข่าย 1306 206 ดร. อธิพงศ์ สุริยา 
7 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 1301 222 ผศ.ดร.สมญา ภูนะยา 
8 กลศาสตร์ของไหล Fluid Mechanics 1301 232 อ.อภินันต์ นามเขต 

คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ จ ำนวน 2 ชื่อเร่ือง 

1 ผ้าไทย  2007 108 ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาต ิ
2 มรดกสิ่งทออีสาน 2007 108 ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาต ิ
คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 1 ชื่อเร่ือง 
1 มนุษย์กับสังคม 1441 100 ดร.ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ 
 คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 1 ชื่อเร่ือง      
1 ช่ือเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร ์ 1506 422 อ.ทัดตา ศรีบญุเรือง 
 คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 1 ชื่อเร่ือง  
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

"ค่าตอบแทนและวินัย" 
2303 202 อ.วิภาพรรณ ตระกูลสันตริัตน ์

รวม  40 เร่ือง 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพ่ือสร้างความ พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ  
 เป้ำประสงค์ : พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการใช้และเข้าถึง 
      ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการ มีการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการให้บริการ

เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ โดยพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้ผู้เข้าใช้บริการใช้
และเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 8 ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินการ บรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด จ าแนกดังนี้ 

 1. สถิติกำรเข้ำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และ  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

  มีการพัฒนาการให้บริการ โดยตั้งค่าเป้าหมายการเข้าใช้บริการ (Walk in)  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
20,000 ครั้ง/เดือน ผลการด าเนินการ มีผู้เข้าใช้บริการ (Walk in) จ านวน 225,478 ครั้ง เฉลี่ย 18,790 ครั้ง/
เดือน ผู้ เข้าใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2,471,381 ครั้ง เฉลี่ย 205,948 ครั้ ง/เดือน 
รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงสถิติการเข้าใชบ้ริการส านักวิทยบริการ ประจ าปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 

บริกำร ปี พ.ศ. 2559 (ครั้ง) ปี พ.ศ. 2560 (ครั้ง) 
1. สถิติผู้เข้ำใช้บริกำรห้องสมุด (walk in) 257,267 225,478 
2. สถิติผู้เข้ำใช้บริกำรทรัพยำกรอิเล็กทรอนิกส์ 1,903,465 2,471,381 
   2.1 การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 1,440,587 2,272,275 

   2.2 การเข้าใช้เว็บไซต์ส านักวิทยบริการ  144,883 22,596 

   2.3 การเข้าใช้เว็บไซต์งานข้อมูลท้องถิ่น 317,995 176,510 

3. สถิติกำรใช้บริกำรฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 515 587 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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3. จ ำนวนผู้เข้ำอบรมส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ 2560 
 มีการจัดอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม จ านวน 2,185 คน 
รายละเอียด ดังนี้      

คณะ  จ ำนวน (คน) 
1. คณะเภสัชศาสตร์ 709 
2. คณะบริหารศาสตร์  667 
3. คณะวิทยาศาสตร์  187 
4. คณะศิลปศาสตร์ 163 
5. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 141 
6.คณะรัฐศาสตร์  128 
7. คณะเกษตรศาสตร์ 84 
8. คณะพยาบาลศาสตร์ 53 
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์  53 
10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 0 
11.คณะนิติศาสตร์  0 

รวม 2,185 
  

 
 

 
ภำพที่ 4 แสดงจ ำนวนผู้เข้ำอบรมส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศแยกตำมคณะ 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
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  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
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ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
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  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
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มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 
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4.จ ำนวนกำรผลิตสื่อโสตทัศน์ตำมที่ร้องขอ 
 มีการให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ที่ตามที่ร้องขอ ให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยก าหนดเป้าหมาย 

จ านวน 20 เรื่อง/ปี ผลการด าเนินการผลิตสื่อโสตทัศน์ที่ตามที่ร้องขอ จ านวน 38 เรื่อง รายละเอียด ดังตาราง
ที่ 6 
 - สรุปจ ำนวนกำรผลิตสื่อโสตทัศน์ตำมที่ร้องขอ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงำน จ ำนวน (เรื่อง) 
ส านักงานอธิการบดี 31 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 1 
คณะเภสัชศาสตร์ 2 
คณะนิติศาสตร์ 1 
คณะเกษตรศาสตร์ 2 
คณะรัฐศาสตร์ 1 

รวม 38 
 
    ตารางที่ 6 แสดงรายการ การผลิตสื่อโสตทัศน์ตามที่ร้องขอ  

ล ำดับ
ที ่

กิจกรรม หน่วยงำน 
ที่ขอใช ้

ระยะเวลำ สถำนที ่

ส ำนักงำนอธิกำรบดี จ ำนวน  31 เร่ือง    
1 ผลิตวดีิทัศน์ผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 2558 
งานประกันคุณภาพ 30 ต.ค.59 ส านักงานอธิการบด ี

2 อบรม "ถามคือสอน" งานพัฒนาหลักสูตร 25 ต.ค. 59 โรงแรมยูเพลส 

3 บันทึกวีดิทัศน์สัมมนาเครือข่าย Mini 
UKM ครั้งท่ี 14  

กองการเจ้าหน้าที ่ 17-19 พ.ย. อาคารศูนย์เครื่องมือ
กลาง 

4 ผลิตวดีิทัศน์เชิดชูเกียรติดุษฎีบณัฑิต กองการเจ้าหน้าที ่ ธ.ค. 2559 ส านักงานอธิการบด ี

5 ผลิตวดีิทัศน์เชิดชูเกียรตริางวัลรตัโนบล กองการเจ้าหน้าที ่ ธ.ค. 2559 ส านักงานอธิการบด ี

6 บันทึกวีดิทัศน์งานเลี้ยงรับรองดุษฎีและ
รางวัลรตัโนบล 

กองการเจ้าหน้าที ่ 20 มี.ค. 2559 โรงแรมยูเพลส 

7 บันทึกวีดิทัศน์กิจกรรม "รวมพลังแห่ง
ความภักด ี" 

ประชาสมัพันธ์ 22 พ.ย.59 อาคาร 7 รอบ 

8 โครงการบริหารจัดการขยะและน้ าเสีย
แบบบรูณาการ 

สนง.บริหาร
กายภาพ 

16 ส.ค. 60 อาคารศูนย์เครื่องมือ
กลาง 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ล ำดับ
ที ่

กิจกรรม หน่วยงำน 
ที่ขอใช ้

ระยะเวลำ สถำนที ่

9 อบรม Digital Ldertity and Secunity 
Awarenss 

ส านักคอมฯ 28-29 พ.ย. 59 En6/ส านักคอมฯ 

10 อบรมการใช้เครื่องวิเคราะห์ไอออน งานวิจัย 23 ม.ค. 60 อาคารศูนย์เครื่องมือ 

11 การส่งมอบงานเกษตรอินทรีย ์ งานวิจัย 26 ม.ค. 60 โรงแรมยูเพลส 

13 Mimi UKM ครั้งท่ี 15 กองการเจ้าหน้าที ่ 15-16 ก.พ. 2560 ศูนย์เครื่องมือกลาง 
14 เวทีน าเสนอผลงานโครงการเพาะพันธุ์

ปัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
งานวิจัย 25 ก.พ. 2560 อาคาร 7 รอบ 

15 บันทึกวีดิทัศน์การใช้เครื่องวัดความชื้น
ของเมล็ดธัญพืชแบบไม่ท าลายตัวอย่างฯ 

งานวิจัย 22 มี.ค. 60 ศูนย์เครื่องมือกลาง 

16 บันทึกวีดิทัศน์อบรมเครื่องวิเคราะห์
กรดอะมโิน 

งานวิจัย 4 เม.ย. 60 ศูนย์เครื่องมือกลาง 

17 การเสวนา การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
ส าหรับพนักงาน (Best Practice) 

สภาอาจารย ์ 28 เม.ย. 60 วิทยาลัยแพทย์ฯ 

18 บันทึกวิดีทัศน์การประชุมโครงการการ
บริหารจดัการขยะแบบบูรณาการณ ์

ส านักบริหาร
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

18 พ.ค.2560 โรงแรมยูเพลส 

19 โครงการอบรมผู้ประเมินคณุภาพ
การศึกษา   

งานประกันคุณภาพ 7-9 มิถุนายน 2560 ส านักงานอธิการบด ี

20 พ.ร.บ. การจดัซื้อจัดจ้างฯ กองคลัง 17 มิ.ย. 2560 ส านักงานอธิการบด ี

21 นิทรรศการตลาดนัดหลักสตูรอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 21 

งานรับเข้าศึกษา 6-7 ก.ค. 2560 สนง. พัฒนานักศึกษา 

22 มอบ. วิจัย สนง.วิจัย 13-14 ก.ค. 2560 สนง. วิจัยฯ 

23 ผลิตวดีิทัศน์แนะน าบุคลากรดีเด่น/
นักกีฬาดีเด่น 

กองการเจ้าหน้าที ่ ส.ค. 2560 โรงแรมยูเพลส 

24 ปฐมนิเทศนักศึกษา 2560 สนง. พัฒนา
นักศึกษา 

3 ส.ค. 2560 อาคาร 7 รอบ 

25 พิธีไหว้คร ู สนง. พัฒนา
นักศึกษา 

24 ส.ค. 2560 อาคาร 7 รอบ 

26 โครงการบริหารจัดการขยะและน้ าเสีย
แบบบูรณาการฯ 

สนง.บริหาร
กายภาพ 

16 ส.ค. 2560 ห้อง CLB อาคารศูนย์
เครื่องมือ 

27 การล้างขยะพลาสติกฯ สนง.บริหาร
กายภาพ 

23-24 ส.ค. 2560 ห้อง CLB อาคารศูนย์
เครื่องมือ 

28 ผลิตวดีิทัศน ์"เอกสารลับ" งานสาร กองกลาง ส.ค. 2560 กองกลาง 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ล ำดับ
ที ่

กิจกรรม หน่วยงำน 
ที่ขอใช ้

ระยะเวลำ สถำนที ่

บรรณ กองกลาง 
29 ผลิตวดีิทัศน์มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุ

ราชการ 
กองการเจ้าหน้าที ่ ก.ย. 2560 กองการเจ้าหน้าที ่

30 โครงการบริหารจัดการขยะและน้ าเสีย
แบบบูรณาการฯ 

สนง.บริหาร
กายภาพ 

6-8 ก.ย. 2560 ห้อง CLB โรงแรมยู
เพลส 

31 ผลิตวดีิทัศน์สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการอบรมขยะและน้ าเสียฯ 

สนง.บริหาร
กายภาพ 

30 ก.ย. 2560  สนง.บริหารกายภาพ 

วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข จ ำนวน 1 เร่ือง   

1 สัมมนา การปฏริูปการเรียนการสอน
บุคลากรสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 

วิทยาลัยแพทย ์ 27 ม.ค. 2560 วิทยาลัยแพทย ์

คณะเภสัชศำสตร์ จ ำนวน 2 เร่ือง    
1 ประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ คณะเภสัช

ศาสตร ์
คณะเภสัชศาสตร ์ 11-12 มี.ค. 2560 อาคารเรยีนรวม 5 

2 ประชุมการบรูณาการแพทย์พื้นบ้านกับ
การแพทย์แผนไทยฯ 

คณะเภสัชศาสตร ์ 23 มี.ค. 60 คณะเภสัชศาสตร ์

คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 1 เร่ือง    
1 ประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งท่ี 2 คณะ

นิติศาสตร ์
คณะนติิศาสตร ์ 24 มี.ค. 60   ศุนย์เครื่องมือกลาง 

คณะเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 2 เร่ือง    

1 อบรม QA คณะเกษตรศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์ 28 มี.ค. 60 ห้องวรพงษ์สุริยภัทร 
2 อบรม EdPEx ขั้นแนะน า คณะเกษตรศาสตร ์ 26-27 มิ.ย. 2560 คณะเกษตรศาสตร ์

คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 1 เร่ือง    
1 ทูตบรรยายให้คณะรัฐศาสตร ์ คณะรัฐศาสตร ์ 21 ส.ค. 2560 คณะรัฐศาสตร ์
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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5. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
รำยกำร จ ำนวน 

1.คอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้น 50 เครื่อง 
2. แทปเล็ต   40 เครื่อง 
3. ห้องประชุมกลุ่มย่อย 11 ห้อง 
4. ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ 1 ห้อง 
5. ห้องสตูดิโอ 2 ห้อง 

 
  

 
 
 
 
6. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
   และ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

บริกำร ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

1. ทรัพยากรสารสนเทศ 4.12 4.32 

2. เทคโนโลยีทางการศึกษา 4.91 4.81 
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ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
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  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
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  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ 
 เป้ำประสงค์ : มีความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความ 
      เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม 
 ปี พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการ ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานบริการวิชาการโดยการสร้าง

เครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 2 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายจ านวน 2 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 1.โครงกำรบริกำรวิชำกำรมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับนโยบำยของ    
    มหำวิทยำลัย 

โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ระดับควำม

พึงพอใจ 
1. โครงการประกวดงานเขียนเชิงสร้างสรรค์จากการอ่าน 65 คน - 

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 "ในหลวงในดวงใจ เด็กไทย
ทั่วหล้า” 

267 คน ร้อยละ 91.40 
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ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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2.โครงกำรบริกำรวิชำกำร มีส่วนร่วมภำยใต้ควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและภำยนอก 
โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ระดับควำม
พึงพอใจ 

1. โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่สู่ประชาคมอาเซี่ยน  
ระยะที่ 3 

904 คน ร้อยละ 94.20 

2. โครงการตกแต่งภาพบุคคลด้วย Application และโปรแกรม 
กราฟิค 

25 คน ร้อยละ 84.60 

 

                     
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 เป้ำประสงค์ : 1. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

   2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรตระหนักถึงคณุค่า ศิลปวัฒนธรรม    
   ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอัตลักษณ์ของ 
   มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดส านึกรักบ้านเกิดและองค์กร 

 ปี พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการ ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยการเป็นแหล่งบริการข้อมูลท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ าวน 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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 1. กำรเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นของภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 
มีการจัดท าข้อมูลท้องถิ่นเรื่องการแทงหยวกท าปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย และเรื่องการท าธูปพัน

ประทีบ เผยแพร่สารสานเทศผ่านทางเว็บไซต์ www.lib2.ubu.ac.th/isaninfo และผลิตเป็นวีดีทัศน์เผยแพร่
ทางช่อง Youtube : https://www.youtube.com/user/localub  มีผู้เข้าชมฐานข้อมูลท้องถิ่น จ านวน 
176,510 ครั้ง  

 
 

  
  2. โครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
 มีการจัดท าโครงการฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระปีใหม่ กิจกรรมสรงน้ าพระวันสงกรานต์  
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วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล    
เป้ำประสงค์ : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมภิบาล และมีภาพลักษณ์ที่ดีมีการ 

   บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่ 
   เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข  

 ปี พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการ ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร โดยการสร้างจิตส านึกและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการเรียนและการท างานอย่างมีคว ามสุข 
ปลอดภัย เป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองค์กร การสร้าง
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของส านักวิทยบริการให้ปรากฏต่อ
ประชาคมและบุคคลภายนอก และการลดต้นทุนต่อหน่วย ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 10 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย
จ านวน 10 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานด้าน ๆ ดังนี้ 

 1.กำรบริหำรจัดกำรที่ดีและมีธรรมำภิบำล 
มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยการจัดกิจกรรมส านักวิทย์สัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารและ
บุคลากร ประชุมพบปะ ทานอาหารกลางวันร่วมกันเพ่ือเสนอปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ ด าเนินกิจกรรมทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการของส านักวิทยบริการ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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2.กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มีการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยรับตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ผลการตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.คะแนน 4.88 
ระดับดีมาก และตามตัวบ่งชี้การพัฒนาตามบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน คะแนน 4.90 ระดับดีมาก  
รายละเอียดดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 ผลการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการ ปีการศึกษา 2557 และ 
ปีงบประมาณ 2559-2560 

องค์ประกอบตัวบ่งช้ี ผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 

2557 
ปีงบประมำณ 

2559 
ปีงบประมำณ 

2560 
องค์ระกอบที่ 1 กำรบริหำรของส ำนัก/ 
หน่วยงำนเทียบเท่ำ 

4.25 4.38 4.88 

1.1 กระบวนการพฒันาแผน 5 5 5 

1.2 ระบบพฒันาบุคลากร 5 4 5 
1.3 ภาวะผูน้ า 5 4 5 
1.4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู ้ 2 2 5 

1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง 3 5 5 

1.6 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 5 5 

1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 4 5 4 

1.8 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า 

 - 5 5 

2.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ* 5  -  - 
องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำตำมบทบำท/ 
พันธกิจของหน่วยงำน** 

3.57 3.00 4.90 

 - สนับสนนุภารกิจของส านักวทิยบริการ 3.60 3.00 5.00 

 - สนับสนนุภารกิจของมหาวิทยาลัย 3.50 3.00 4.75 

หมายเหตุ : *ในปีการศึกษา 2557 ก าหนดเป็นตัวบ่งช้ี ที่ 2.4  
** อ้างอิงการค านวณจากส านักงานประกันคณุภาพฯ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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3.กำรจัดกำรควำมรู้ 
มีการก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ เรื่อง“กำรเป็นหน่วยงำนอัจฉริยะ Smart Office” 

วัตถุประสงค์ คือ มุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงการท างาน จัดเก็บ ข้อมูล และประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่ได้รับ เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะตามประเด็น คือ บุคลากรส านักวิทยบริการ สรุปการจัดการความรู้ ดังนี้ 

ฝ่ำย/เป้ำประสงค์ ผลกำรด ำเนินงำน 
สนง. ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการแจ้งเวียน ลดการสูญหายของ
เอกสาร  

ลดกำรใช้กระดำษในกำรติดตำม รำยงำนข้อมูลสถิติผลกำร
ปฏิบัติงำน โดยเฉลี่ย/เดือน 
- งานบริหารทั่วไป จ านวน  44 แผ่น 
- งานคลังและพัสดุ จ านวน 51 แผ่น 
- งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ จ านวน 44 แผ่น 
ลดกำรใช้กระดำษในกำรแจ้งเวียนเอกสำร โดยเฉลี่ย/เดือน 
- งานบริหารทั่วไป จ านวน 665 แผ่น 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ฝ่ำย/เป้ำประสงค์ ผลกำรด ำเนินงำน 
ลดขั้นตอน 
- การแจ้งเวียนเอกสาร จ านวน 1 ขั้นตอน 
- การประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ขั้นตอน 
ลดระยะเวลำ 
- การแจ้งเวียนเอกสาร จ านวน 17 นาที 
- การประชาสัมพันธ์ จ านวน 10 นาที 
- การรับเช็ค จ านวน 1 วัน 
ไม่มีเอกสำรสูญหำย 

ฝ่ายเทคโนฯ ลดการใช้ทรัพยากร ลดขั้นตอนใน
การรับบริการ 

ลดกำรใช้กระดำษในกำรติดตำม รำยงำนข้อมูลสถิติผลกำร
ปฏิบัติงำน โดยเฉลี่ย/เดือน 
เฉลี่ย 48 แผ่น 
ลดขั้นตอนในกำรรับบริกำร จ ำนวน 1 ข้ันตอน 

ฝ่ายหอสมุด ลดขั้นตอนการให้บริการ เพิ่มความ
พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

ลดขั้นตอนกำรให้บริกำร 
- การยืม-คืน หนังสือ วารสาร จ านวน 2 ขั้นตอน 
- การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (ซื้อหนังสือ)  จ านวน 2 
ขั้นตอน 
- การให้บริการสื่อโสต จ านวน 4 ขั้นตอน 
ควำมพึงพอใจ 
 - ก่อนปรับปรุงบริการ   ระดับ 4.12  
 - หลังการปรับปรุงบริการ  ระดับ 4.27 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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4.กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 
มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง และการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน พบความเสี่ยง 

จ านวน 7 หัวข้อ ด าเนินการจัดการอยู่ในระดับยอมรับได้ จ านวน 7 หัวข้อ การปรับปรุงควบคุมภายใน จ านวน 
10 หัวข้อ ด าเนินการจัดการอยู่ในระดับยอมรับได้ จ านวน 10 หัวข้อ รายละเอียด ดังนี้ 

การบริหารความเสี่ยง 
ประเภทควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยง ประเมินผลกำร

จัดกำร 

ควำมเสี่ยงด้ำน
ทรัพยำกร  

1. อาคารร้าว อาคารรั่ว  ยอมรับความเสีย่งได ้

2. ความสะอาดของน้ าประปา ไมถู่กสุขลักษณะ เกิดเช้ือโรค ยอมรับความเสีย่งได ้
ควำมเสี่ยงจำก
เหตุกำรณ์ภำยนอก 
  
  

3. ผลการด าเนินงานลา่ช้าจากนโยบาย กฎ ระเบียบที่เปลี่ยนแปลง ยอมรับความเสีย่งได ้

4. งบประมาณค่าจ้างพนักงานสูงขึ้นตามนโยบายรัฐบาล ท าให้มผีล
การกระทบของงบด าเนินงานในภาพรวม 

ยอมรับความเสีย่งได ้

5. รายไดล้ดลงเนื่องจากจ านวนนกัศึกษาลดลง  ยอมรับความเสีย่งได ้
ด้ำนบุคลำกร 
  

6. ความก้าวหน้าของบุคลากร  ยอมรับความเสีย่งได ้
7. ภาระงานไม่ตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน/ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

ยอมรับความเสีย่งได ้

 

 การปรับปรุงควบคุมภายใน 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/วัตถุประสงค์ของ

กำรควบคุม 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ ประเมินผล

กำรจัดกำร 
ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรควบคุม (มำตรฐำนควบคุมภำยใน) 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานพิจารณาจาก
การประเมินปัจจยัที่มีผลต่อความส าเรจ็ของ
งาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วน
พนักงานมีผลการปฏิบตัิงานดี และส่วนท่ีต้อง
มีการปรับปรุง 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติงาน tor และข้อตกลงยังไม่
ครอบคลมุทุกภาระงาน 

ยอมรับความ
เสี่ยงได ้

ผู้บริหารมีวิธีการทีม่ีประสิทธิภาพในการ
ติดตามผลการด าเนินงานท่ีมอบหมาย 

2. ยังไม่มีการก าหนดแนวปฏิบตัิการติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

ยอมรับความ
เสี่ยงได ้

การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดอืน และการ
โยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3. ยังไม่มีประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

ยอมรับความ
เสี่ยงได ้
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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กระบวนกำรปฏิบัติงำน/วัตถุประสงค์ของ
กำรควบคุม 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ ประเมินผล
กำรจัดกำร 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานได้
พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

  

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน      

การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท าให้การ
เบิกจ่ายลา่ช้า 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ยอมรับความ
เสี่ยงได ้

การใช้พลังงานอย่างประหยัด 6. งบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าประจ าเดือนท่ีสูงมาก ยอมรับความ
เสี่ยงได ้

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหาย กรณีไฟฟ้าดับ 7. ข้อมูลส าคญัที่เก็บในคอมพิวเตอร์เสียหาย สญูหาย ยอมรับความ
เสี่ยงได ้

โอกาสการปฏิบัติงานจะไม่เป็นไปตามแผน 8. ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรต่อแผนกลยุทธ์ ยัง
ไม่เพยีงพอ  

ยอมรับความ
เสี่ยงได ้

เครือข่ายสารสนเทศของส านักวิทยบริการ ถูก
โจมตี (Hack) 

9. ไม่มีระบบการป้องกันความปลอดภัยของระบบ
เครือข่าย 

ยอมรับความ
เสี่ยงได ้

การให้บริการไมต่อบสนองต่อผู้ใช้บริการ 
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

10. ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท่ีรวดเร็ว ยอมรับความ
เสี่ยงได ้
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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5.กำรพัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อกำรเรียนและกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการเรียน

และการท างานอย่างมีความสุข ปลอดภัย โดยการปรับปรุงพ้ืนที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคารสารสนเทศ 
ปรับปรุงหลังคาอาคารสารสนเทศ ปรับปรุงพ้ืนที่ด้านหน้าห้องสมุด เพ่ือความร่มรื่น สวยงาม จากความร่วมมือ
ของบุคลากรส านักวิทยบริการ 

        

          
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะปฏิบัติงานอย่างมี 
       ความสุขและมีความผูกพันกับองค์กร 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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 - บุคลำกรที่มีสมรรถนะเป็น ไปตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  
ค านวณจากบุคลากรที่มีผลการประเมินด้านสมรรถ 5 ด้าน ที่มีผลคะแนน 61 ขึ้นไป จ านวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100                   

ฝ่ำย จ ำนวนบุคลำกร
ทั้งหมด (คน) 

จ ำนวนบุคลำกรท่ีมีผลกำรประเมนิ 

คะแนนต่ ำกว่ำ 
61 

คะแนนระหว่ำง 
61-80 

คะแนนระหว่ำง 
81-100 

ส านักงานเลขานุการ 13 - 11 2 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 8 - 6 2 

ฝ่ายหอสมุด 21 - 12 9 

รวม 42 - 29 13 
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 - บุคลำกรที่มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 
 ประเมินระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
ผลการประเมินจากจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 39 คน บุคลำกรมีควำมสุข คิดเป็นร้อยละ 97.44 
 

คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง จ ำนวน (คน) 
75.00 – 100.0 (Very Happy) 12 
50.00 – 74.99 (Happy) 26 
25.00 – 49.99 (Unhappy) 1 

รวม 39 
  

  

     

     
 
 

Annual Report 2017 ; The Office of Academic Resourses Ubon Ratchathani University

รายงานประจําป สํานักวิทยบริการ ป พ.ศ. 2560

51



รายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการ ปี พ.ศ. 2560 

 

Annual Report 2017 ; The Office of Academic Resources Ubonratchathani University   1 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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 - บุคลำกรที่มีควำมผูกพันต่อองค์กร 
 ประเมินระดับความผูกพันธ์ของบุคลากร โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย ผลการ
ประเมินจากจ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 39 คน บุคลำกรมีควำมผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 100 

คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง จ ำนวน (คน) 
75.00 – 100 20 

50.00 – 74.99 19 
รวม 39 

 

                

                   
-รำงวัลที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 บุคลากรส านักวิทยบริการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 นายบุญถนอม จันทร์ชนะ 
ต าแหน่งพนักงานห้องสมุด ระดับ 3 ได้รับรางวัลกรีฑา เหรียญเงิน 3,000 เมตร เหรียญทองแดง 
1,500 เมตร  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ส่วนที่ 3  
สำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำร 

 
  

  3.1.1 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามโครงการ หมวดรายจ่าย 
และแหล่งงบประมาณ ดังแสดงในตารางที่ 8 และ 9   

       ตารางที่ 8 งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรำยจ่ำย แหล่งงบประมำณ รวม 
เงินงบประมำณ เงินรำยได้ 

ค่าตอบแทน - 599,000 599,000 
ค่าใช้สอย 647,060.48 4,006,728.00 4,653,788.48 
ค่าวัสดุ 3,728,639.52        3,700,862.00  7,429,501.52 
ค่าจ้างบุคลากร -        2,482,000.00  2,482,000 
ค่าสาธารณูปโภค -        3,615,000.00  3,615,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 154,750.00 - 154,750 
งบลงทุน 682,000.00        3,509,410.00  4,191,410 

รวม 5,212,450 17,913,000 23,125,450 
 

 
ภำพที่ 5 แสดงงบประมำณที่ได้รับจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

3.1 ด้ำนงบประมำณ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ตารางที่ 9 งบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามโครงการ 
โครงกำร หมวด

รำยจ่ำย 
แหล่งงบประมำณ รวม 

เงิน
งบประมำณ 

(บำท) 

เงินรำยได้ 
(บำท) 

1. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ
การเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์ 

ค่าวัสด ุ 478,900 - 478,900 

2. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ
การเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค่าวัสด ุ 2,350,639.52 - 2,350,639.52 

ค่าใช้สอย 412,560.48 - 412,560.48 
3. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ
การเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ค่าวัสด ุ 899,100 - 899,100 

4. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนนุ
การเรียนการสอนทุกสาขา (เงินรายได้) 

ค่าวัสด ุ - 1,600,000 1,600,000 

ค่าใช้สอย - 400,000 400,000 

5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเป็น
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

ค่าครุภัณฑ์ 682,000 - 682,000 

6. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อพฒันาส านักวิทย
บริการ 

ค่าครุภัณฑ์ - 1,309,410 1,309,410 

7. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย 

ตอบแทน - 240,000 240,000 
ใช้สอย - 244,800 244,800 

วัสด ุ - 600,000 600,000 
8. โครงการส่งเสริมการใช้บริการส านักวิทยบริการ ค่าตอบแทน - 70,000 70,000 

ค่าใช้สอย - 50,000 50,000 

ค่าวัสด ุ - 70,000 70,000 
9. โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค ค่า

สาธารณูปโภค 
- 3,615,000 3,615,000 

10. โครงการปรับปรุงอาคารส านักวิทยบริการ ทั้ง
ภายในและภายนอก 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - 2,200,000 2,200,000 

11. โครงการพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน ค่าตอบแทน - 10,000 10,000 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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โครงกำร หมวด
รำยจ่ำย 

แหล่งงบประมำณ รวม 

เงิน
งบประมำณ 

(บำท) 

เงินรำยได้ 
(บำท) 

ระบบดิจิตอล ค่าใช้สอย - 10,000 10,000 

ค่าวัสด ุ - 30,000 30,000 
12. โครงการบริการวิชาการ ค่าตอบแทน - 50,000 50,000 

ค่าใช้สอย - 50,000 50,000 
ค่าวัสด ุ - 100,000 100,000 

13. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ค่าตอบแทน - 25,000 25,000 

ค่าใช้สอย - 25,000 25,000 
ค่าวัสด ุ - 50,000 50,000 

14. โครงการฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในจงัหวัดอุบลราชธานี 

งบอุดหนุน 100,000 - 100,000 

15. โครงการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ 
บริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ 

ค่าตอบแทน - 30,000 30,000 

ค่าใช้สอย - 40,000 40,000 
ค่าวัสด ุ - 30,000 30,000 

16. โครงการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการ ค่าตอบแทน - 174,000 174,000 

ค่าใช้สอย - 1,800,300 1,800,300 
ค่าวัสด ุ - 1,029,590 1,029,590 

17. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้สอย 234,500 302,400 536,900 

ค่าวัสด ุ - 80,000 80,000 
18. โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร ค่าจ้างช่ัวคราว - 110,000 110,000 

ค่าจ้าง
พนักงานเงิน
รายได ้

- 2,300,000 2,300,000 

ค่าสมทบ
ประกันสังคม 

- 72,000 72,000 

19. โครงการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงาน ค่าใช้สอย - 60,228 60,228 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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โครงกำร หมวด
รำยจ่ำย 

แหล่งงบประมำณ รวม 

เงิน
งบประมำณ 

(บำท) 

เงินรำยได้ 
(บำท) 

มหาวิทยาลยั 

20. โครงการประชุม อบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู ้ ค่าใช้สอย - 974,000 974,000 
21. โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ค่าวัสด ุ - 60,000 60,000 

22. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ค่าวัสด ุ - 51,272 51,272 
ค่าใช้สอย - 50,000 50,000 

23. ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลยั
ไทย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

54,750 - 54,750 

รวม 5,212,450 17,913,000 23,125,450 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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3.1.2 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 

ตารางที่ 10 แสดงงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 
ประเภทงบประมำณ งบประมำณปี 2559 งบประมำณปี 2560 

รับจัดสรร เบิกจ่ำย คิดเป็น
ร้อยละ 

รับจัดสรร เบิกจ่ำย คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณแผน่ดิน 5,065,998 4,752,218.10 93.81 5,212,450 5,194,441.09 99.65 

งบประมาณรายได ้ 17,991,390 11,279,306.10 62.69 17,913,000 7,729,897.71 43.15 

รวม 23,057,388 16,031,524.2 69.53 23,125,450 12,924,338.80 55.89 

 

 
ภำพที่ 6 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำยปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และ 2560  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ตารางที่ 11 แสดงผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรำยจ่ำย จัดสรร เบิกจ่ำย 
เงิน

งบประมำณ 
เงินรำยได้ เงินงบประมำณ คิดเป็น

ร้อยละ 
เงินรำยได้ คิดเป็น

ร้อยละ 
ค่าตอบแทน - 599,000  - 304,490 50.83 
ค่าใช้สอย 647,060.48 4,006,728.00 647,060.48 100 1,936,657.94 48.34 

ค่าวัสดุ 3,728,639.52  3,700,862.00  3,727,994.61 99.98 556,786.30 15.04 

ค่าจ้างบุคลากร -   2,482,000.00  - - 2,064,247.87 83.17 

ค่าสาธารณูปโภค -   3,615,000.00  - - 2,297,775.60 63.56 
เงินอุดหนุนทั่วไป 154,750.00 - 82,636 53.40 - - 

งบลงทุน 682,000.00   3,509,410.00  682,000 100 569,940 16.24 

รวม 5,212,450 17,913,000 5,139,691 98.60 7,729,898 43.15 

 

 
ภำพที่ 7 แสดงร้อยละกำรเบิกจ่ำยแบ่งตำมหมวดรำยจ่ำย 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ตารางที่ 12 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โครงกำร 
หมวด

รำยจ่ำย 

เงินงบประมำณ  เงินรำยได้  หมำยเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่ำย คิดเป็น
ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่ำย คิดเป็น

ร้อยละ 

1. โครงการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน ด้าน
สังคมศาสตร ์

ค่าวัสด ุ 478,900 478,898 100 - -  -   

2. โครงการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 

ค่าวัสด ุ 2,350,639.52 2,350,001.
65 

99.97 -  - - - 

ค่าใช้สอย 412,560.48 412,560.48 100  - - - 

- 

3. โครงการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ค่าวัสด ุ 899,100 899,094.90 100  - -   - -  

4. โครงการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนทุกสาขา 
(เงินรายได้) 

ค่าวัสด ุ  -  -  - 1,600,000 137,263.50    8.58  
  

ค่าใช้สอย  - -  -  400,000 -            
-     - 

5. โครงการจัดหา
ครุภณัฑ์เพื่อสนับสนุน
การเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส ์

ค่า
ครุภณัฑ ์

682,000 682,000 100  - -  -  -  

6. โครงการจัดหา
ครุภณัฑ์เพื่อพัฒนา
ส านักวิทยบริการ 
 
 

ค่า
ครุภณัฑ ์

 - -   - 1,309,410  69,940.00   43.53  

-  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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โครงกำร หมวด
รำยจ่ำย 

เงินงบประมำณ  เงินรำยได้  หมำยเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่ำย 
คิดเป็น
ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่ำย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

7. โครงการพัฒนา
ห้องสมุดเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ของ
นักศึกษามหาวิทยาลยั 

ตอบแทน -  -  -  240,000 128,530  53.55   - 

ใช้สอย  - -   - 244,800 158,825.00   64.88   - 

วัสด ุ -   - -  600,000 169,820.50  28.30   - 

8. โครงการส่งเสรมิ
การใช้บริการส านัก
วิทยบริการ 

ค่าตอบ 
แทน 

 - - - 70,000  12,000.00   17.14  
-  

ค่าใช้สอย -  - - 50,000  14,802.00  29.60   - 

ค่าวัสด ุ  - - - 70,000    1,535.00    2.19  -  

9. โครงการบริหาร
จัดการดา้น
สาธารณูปโภค 

ค่าสาธาร 
ณูปโภค 

 - -   - 3,615,000 2,297,775.60  63.56   - 

10. โครงการปรับปรุง
อาคารส านักวิทย
บริการ ท้ังภายในและ
ภายนอก 

ค่า
สิ่งก่อสร้าง 

-  -   - 2,200,000  -           
-    

การ
ออกแบบ
จากงาน
อาคารแล้ว
เสร็จใน
เดือน กย.
2560 

11. โครงการ
พัฒนาการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนระบบ
ดิจิตอล 

ค่าตอบ 
แทน 

-   - -  10,000      8,560.00   85.60  
 

ค่าใช้สอย  - -  -  10,000       -     

  ค่าวัสด ุ  -  - -  30,000 11,396.00  37.99   

12. โครงการบริการ
วิชาการ 

ค่าตอบ 
แทน 

 -  -  - 50,000  -     -    
 

ค่าใช้สอย  -  -  - 50,000    45,393.00  90.79   

ค่าวัสด ุ
 
 
 

 -  - -  100,000  -         -    
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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โครงกำร หมวด
รำยจ่ำย 

เงินงบประมำณ  เงินรำยได้  หมำยเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่ำย 
คิดเป็น
ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่ำย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

13. โครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ค่าตอบ 
แทน 

 - -  -  25,000 -            
-    

  

ค่าใช้สอย  -  -  - 25,000  -           
-    

  

ค่าวัสด ุ  - -  -  50,000  -    -      
14. โครงการ
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธาน ี

งบอุดหนุน 100,000 82,636 82.64         

15. โครงการบริหาร
จัดการดา้นการ
ประกันคณุภาพ 
บริหารความเสี่ยง 
และการจัดการความรู ้

ค่าตอบ 
แทน 

 -  - -  30,000             
-    

  

ค่าใช้สอย -  -   - 40,000    24,952.00  62.38    

ค่าวัสด ุ  - -   - 30,000                     
-    

          
-    

  

16. โครงการบริหาร
จัดการภายในส านัก
วิทยบริการ 

ค่าตอบ 
แทน 

 - -   - 174,000 155,400  89.31  
  

ค่าใช้สอย  - -  -  1,800,300   820,939.43  45.60    

ค่าวัสด ุ  - -  -  1,029,590 170,746.30  16.58    

17. โครงการจ้างเหมา
ท าความสะอาด 

ค่าใช้สอย 234,500 234,500 100 302,400 288,000.00  95.24    

ค่าวัสด ุ  - -   - 80,000    66,025.00  82.53    

18. โครงการบริหาร
จัดการเพื่อจ้าง
บุคลากร 

ค่าจ้าง
ช่ัวคราว 

-   - -  110,000 43,450.00  39.50  
  

ค่าจ้าง
พนักงาน
เงินรายได ้

-   -  - 2,300,000 1,966,713.87  85.51  

  

 ค่าสมทบ
ประกัน 
สังคม 

 -  -  - 72,000 54,084.00  75.12   
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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โครงกำร หมวด
รำยจ่ำย 

เงินงบประมำณ  เงินรำยได้  หมำยเหตุ 

จัดสรร เบิกจ่ำย คิดเป็น
ร้อยละ 

จัดสรร เบิกจ่ำย คิดเป็น
ร้อยละ 

19. โครงการกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ค่าใช้สอย  - -  -  60,228 -            
-    

มหาวิทยา 
ลัยยังไม่มี
ระเบียบใน
การด าเนิน 
การ 

20. โครงการประชุม 
อบรม สัมมนา เพิ่มพูน
ความรู ้

ค่าใช้สอย -  -  -  974,000 583,746.51  59.93    

21. โครงการพัฒนา
งานประจ าสู่งานวิจัย 

ค่าวัสด ุ  -  - -  60,000              -              
-    

  

22. โครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณบุคลากร  

ค่าวัสด ุ  - -  -  51,272                 -    -   
ค่าใช้สอย       50,000            -    -   

23. ค่าใช้จ่ายโครงการ
เครือข่ายห้องสมุด
มหาวิทยาลยัไทย 

เงิน
อุดหนุน
ทั่วไป 

54,750 54,750 100 -                -    -   

รวม 5,212,450 5,194,441 99.65 17,913,000 7,729,898 43.15   
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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  3.2.1 จ ำนวนบุคลำกร 

  บุคลากรของส านักวิทยบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนรวมทั้งหมด 42 คน 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 แสดงในตารางที่ 13 
 -  จ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร 

ตารางที่ 13 จ านวนบุคลากรส านักวิทยบริการ จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 

ประเภทบุคลำกร อัตรำ 
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ข้ำรำชกำร 19 19 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 16 16 
ลูกจ้ำงประจ ำ 8 7 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 - 

รวม 44 42 
 

 

        
ภาพที่ 8 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 

3.2 ด้ำนบุคลำกร 
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มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
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- จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ตารางที่ 14 จ านวนบุคลากรส านักวิทยบริการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ฝ่ำย ปริญญำโท 

(คน) 
ปริญญำตรี  

(คน) 
ต่ ำกว่ำปริญญำ 

(คน) 
รวม (คน) 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 4 9  - 13 
ฝ่ำยหอสมุด 5 14 2  21 
ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  2 5 1  8 

รวม 11 28 3  42 
 

 

 
ภาพที่ 9 จ านวนบุคลากรส านักวิทยบริการ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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1. ส ำนักงำนเลขำนุกำร จ ำนวน 13 อัตรำ 

 

 

นางสาวอุษา ผูกพันธ์ 
ต ำแหน่ง : หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
โทรศัพท์ : 045-353142 

งำนบริหำรงำนทั่วไป  
 

 

นางสุภาพร   ธีระพงษ์สวัสดิ์ 
ต ำแหน่ง : บุคลากร ช านาญการ 
 โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1805 

 

นางสาวมณีวรรณ สาระไทย 
ต ำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1804 

 

นางสาวพิมใจ  ค าฝอย        
ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน 
โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1807 

งำนคลังและพัสดุ  
 

 

นางจุรีวรรณ สายสมาน      
ต ำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : 045-353144 

 

 

นางสาวจีรภา   แดงทน       
ต ำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1806 

ก รำยช่ือบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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นางวิยะดา  ธนสรรวนิช 
ต ำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : 045-353141 

 

  

นางนันทา กิจแสวง 
ต ำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
โทรศัพท์ : 045-353140 

 

 

นายพัสกร อยู่สอน 
ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน  
โทรศัพท์ : 045-045-353000 ต่อ 1808 
 

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 

 

 

นางปุชนีย์  อินทะนา  
ต ำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 
โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1810 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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นางวริชาวรรณ  ค ามุลตรี  
ต ำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 
โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1810 

2. ฝ่ำยหอสมุด จ ำนวน 21 อัตรำ  

งำนจัดหำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 

นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย 
ต ำแหน่ง : รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด 
โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1818 

 

 

นายพนม จรูญแสง 
ต ำแหน่ง : บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ 
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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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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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 ช านาญงาน 
โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1821  

งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ  
 

   
 

นางสาวนุจรินทร์  ภูธา 
ต ำแหน่ง : บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : 045-288400 ต่อ 1822 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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นายอนวัช  กาทอง  
ต ำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ ช านาญการ 
โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1817 

 

  

นางรุ้งลาวัลย์   ลิ่วชวโรจน์ 
ต ำแหน่ง : บรรณารักษ์ ช านาญการ 
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 
โทรศัพท์ : 045-353136 

 

นายนรา   พิมพ์พันธ์ 
ต ำแหน่ง : ช่างพิมพ์ ช านาญงานพิเศษ 
โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1823 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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นายณัฎฐพล   มาลัย  
ต ำแหน่ง : พนักงานเข้าและเย็บเล่ม  ระดับ 2 
โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1816 
 
 

งำนข้อมูลท้องถิ่น และจดหมำยเหตุ  
 

  

นางสาวขนิษฐา  ทุมมากรณ์     
ต ำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : 045-353138 
 
 

 

  
 

นางปริญญา  บุญศรัทธา 
ต ำแหน่ง : บรรณารักษ์ ช านาญการ 
โทรศัพท์ : 045-353138 
 

3. ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 8 อัตรำ 
 

  
 

นายสุรชัย  ศรีใส 
ต ำแหน่ง : รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1832 
 

งำนพัฒนำและผลิตสื่อโสตทัศน์  
 

 

นายวรพจน์ นวลสกุล 
ต ำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1833 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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นางศกุนตลา  เกตวงศา 
ต ำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : 045-353148 
 

 

 

นายชาญชัย   บุญคุ้ม 
ต ำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1831 
 

 

 

นายอดิศักดิ์  กิจแสวง 
ต ำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ : 045-353000 ต่อ 1832 
 

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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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับ 
        ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
       1.2 พัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
       1.3 พัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน เพ่ือเผยแพร่ใน ระบบ LMS 

     1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ตัวช้ีวัด และค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ค่ำเป้ำหมำยรำยไตรมำส 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

1.1.1 ร้อยละความส าเร็จในการจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศตามความตอ้งการ
ของคณะ/หน่วยงาน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

วางแผน 
ประสาน 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ฝ่ายหอสมุด 

1.2.1 จ านวนเรื่องในการผลติสื่อท่ี
สอดคล้องกับการเรยีนการสอน 

ไม่น้อยกว่า 
45 เรื่อง 

12 เรื่อง 24 เรื่อง 36 เรื่อง 45 เรื่อง  ฝ่ายเทคโนฯ 

1.3.2 ผลติสื่อการเรยีนการสอน เพื่อ
เผยแพร่ใน ระบบ LMS  

ไม่น้อยกว่า 3 
เรื่อง 

อบรมการใช้
โปรแกรม 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง ฝ่ายเทคโนฯ 

1.4.1 บุคลากรฝ่ายเทคโนฯไดร้ับการ
พัฒนาทักษะการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ 

ไม่น้อยกว่า 1 
รูปแบบ 

 1 รูปแบบ  -  - 1 รูปแบบ ฝ่ายเทคโนฯ 

  

 โครงกำร/กิจกรรม 

โครงกำร งบประมำณ 
1 โครงการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน ด้านสังคมศาสตร ์ 478,900 

2 โครงการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

2,763,200 

3 โครงการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

899,100 

4 โครงการจดัซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน (รวมทุกสาขา) 2,000,000 
5 โครงการผลติสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 220,000 

  รวม 6,361,200 
  

ข แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
 กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้เข้าใช้บริการใช้ และเข้าถึง 
       ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2.2 การให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ตามความต้องการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
 ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด 
  

ค่ำเป้ำหมำย 
  

ค่ำเป้ำหมำยรำยไตรมำส 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
2.1.1 จ านวนครั้งท่ีมีผูเ้ข้าใช้
บริการห้องสมุด 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
21,000 ครั้ง/
เดือน (นับซ้ า) 

 78,000 ครั้ง 
(30%)  

 156,000 ครั้ง 
(60%)  

 221,000 ครั้ง 
(85%)  

 260,000 ครั้ง 
(100% 

21,000*12 
เดือน)  

ฝ่ายหอสมุด 

2.1.2 จ านวนครั้งในการเข้าใช้
บริการฐานข้อมลูออนไลน ์

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
50,000 ครั้ง/
เดือน 

 150,000 
ครั้ง  

 300,000 ครั้ง   450,000 ครั้ง   600,000 ครั้ง  ฝ่ายหอสมุด 

2.1.3 จ านวนสื่อส่งเสรมิการ
เรียนรู้ในการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศและบริการ 
(ฐานข้อมูลออนไลน์) 

ร้อยละ 100 
ของการบริการ
ทั้งหมด 

ฝ่ายหอสมุด
ส่งข้อมูล 
ครบทั้ง 3 
สาขาวิชา 

ฝ่ายเทคโนฯ 
ผลิตสื่อครบ 3 
สาขาวิชา 

    

ฝ่ายหอสมุด 
ฝ่ายเทคโนฯ 

2.1.4 ร้อยละของนักศกึษาที่
เข้าเรียนรู้สื่อ มีความรู ้ความ
เข้าใจในการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
50 ของนักศึกษาที่
เข้าศึกษาเรียนรู้ที่
ผ่านการประเมิน
ตามแบบทดสอบ 

วางแผน ประสานการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ฝ่ายหอสมุด 

2.1.5 ระดบัความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฝ่ายหอสมุด  

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4.50 

4.50 4.50 4.50 4.50 ฝ่ายเทคโนฯ 

2.2.1 จ านวนเรื่องที่ผลิตได้
ตามร้องขอ 

ไม่น้อยกว่า 25 
เรื่อง 

5 เรื่อง 12 เรื่อง 20 เรื่อง 25 เรื่อง ฝ่ายเทคโนฯ 

2.2.2 ร้อยละการผลติสื่อตาม
ร้องขอ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ฝ่ายเทคโนฯ 

2.2.3 ระดบัความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฝ่ายเทคโนฯ 

ไม่น้อยกว่า
ระดับ 4.50 

4.50 4.50 4.50 4.50 ฝ่ายเทคโนฯ 

  

Annual Report 2017 ; The Office of Academic Resourses Ubon Ratchathani University

รายงานประจ�าปี ส�านักวิทยบริการ ปี พ.ศ. 2560

74



รายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการ ปี พ.ศ. 2560 

 

Annual Report 2017 ; The Office of Academic Resources Ubonratchathani University   1 

 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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โครงกำร/กิจกรรม 

โครงกำร งบประมำณ 
1 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 713,600 
2 โครงการผลติสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุน 2 

ยุทธศาสตร ์
3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเขา้ใช้บริการห้องสมดุ 75,000 

4 โครงการจดัหาครุภณัฑ์เพื่อพัฒนาการให้บริการ 1,391,200 
5 โครงการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ 260,000 
6 โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 3,615,000 

  รวม 6,054,800 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ 3.1 การบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านการ 
      ยกระดับคุณภาพการศึกษา และสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและ 
         สังคม 
      3.2 พัฒนาสื่อเพ่ือสนับสนุนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด 
  

ค่ำเป้ำหมำย 
  

ค่ำเป้ำหมำยรำยไตรมำส 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
3.1.1 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วมวนร่วม
ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กร
ภายในและภายนอกและ
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั   

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ/
กิจกรรม  

วางแผน 
ประสานการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการ  2 โครงการ  - ฝ่ายหอสมุด 
ฝ่ายเทคโนฯ 

 วางแผน ประสานการด าเนินงาน 2 โครงการ ฝ่ายเทคโนฯ 

3.1.2 จ านวนเครือข่ายการ
บริการวิชาการ  

ไม่น้อยกว่า 2 
เครือข่าย 

 วางแผน ประสานการด าเนินงาน 1 เครือข่าย 2 เครือข่าย ฝ่ายหอสมุด 
วางแผน ประสานการด าเนินงาน 1 เครือข่าย ฝ่ายเทคโนฯ 

3.2.1 การผลิตสื่อสนับสนุน
บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัที่ร้องขอ  

ไม่น้อยกว่า 
25 เรื่อง 

ค่าเป้าหมาย ใช้อันเดียวกันกับ 2.2.2 รอ้ยละการผลติสื่อ 
ตามร้องขอ 

ฝ่ายเทคโนฯ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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โครงกำร/กิจกรรม 

โครงกำร งบประมำณ 
1 โครงการส่งเสริมและบรหิารงานบริการวิชาการ 100,000 

   รวม 100,000 
  

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 4.1 สร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
       4.2 ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด 
  

ค่ำเป้ำหมำย 
  

ค่ำเป้ำหมำยรำยไตรมำส 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
4.1.1 จ านวนเรื่องข้อมูล
ท้องถิ่นทีม่ีการเผยแพร ่

ไม่น้อยกว่า 6 
เรื่อง  

1 เรื่อง 3 เรื่อง 4 เรื่อง 6 เรื่อง ฝ่ายหอสมุด 

4.1.2 จ านวนการเข้าชม
ฐานข้อมูลท้องถิ่น 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
15,000 ครั้งต่อ
เดือน 

 45,000 ครั้ง   90,000 ครั้ง   135,000 ครั้ง   180,000 ครั้ง  ฝ่ายหอสมุด 

4.2.1 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ/
กิจกรรม 
  

วางแผน 
ประสานการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการ ด าเนินการ
ตามแผน 

3 โครงการ หอสมุด 

  

วางแผน 
ประสานการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการ
ตามแผน 

1 โครงการ 2 โครงการ เทคโนฯ 

 
 โครงกำร/กิจกรรม 

โครงกำร งบประมำณ 

1 โครงการส่งเสริมและบรหิารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 155,000 

2 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ศลิปวฒันธรรมอีสานด้วยเทคโนโลยีการผลิตเสมือนจริง 
(AR : Augmented Reality Technology) 

280,000 

  รวม 435,000 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

 

รายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการ ปี พ.ศ. 2560 

 

Annual Report 2017 ; The Office of Academic Resources Ubonratchathani University   77 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ 5.1 สร้างจิตส านึกและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึด 
       ประโยชนส์่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
      5.2 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
      5.3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
      ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข ปลอดภัย 
      5.4 เป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) 
      5.5 ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือสร้างจิตส านึกของผู้บริหารและบุคลากร 

     ทุกระดับให้ “ร่วมคิดร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ” เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ 
     และเป้าหมาย 

      5.6 การสร้างประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีของ 
      ส านักวิทยบริการให้ปรากฏต่อประชาคมและบุคคลภายนอก 
      5.7 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างานและให้บริการแก่ผู้รับบริการเพ่ือเพ่ิม 
      ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
     5.8 น าระบบคุณภาพที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินการของส านักวิทยบริการ 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด 
  

ค่ำเป้ำหมำย 
  

ค่ำเป้ำหมำยรำยไตรมำส 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
5.1.1 ระดบัความส าเรจ็ของระบบ
บริหารจดัการทีด่ีและมีธรรมาภิ
บาล 

ระดับ 5 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 5 สนง. 

5.1.2 ระดบัความส าเรจ็ของการ
พัฒนาระบบบริหารจดัการภายใต้
ระบบคณุภาพ  

ระดับ 4 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4 สนง. 

5.2.1 จ านวนแนวปฏิบัติทีด่ีที่มี
การเผยแพร ่

อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

วางแผน 
ประสานการ
ด าเนินงาน 

 1 เรื่อง  2 เรื่อง  - สนง. 

5.3.1 ร้อยละการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค และ
ภูมิทัศน์ ตามแผนที่ก าหนด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

วางแผน ประสานการด าเนินงาน ร้อยละ 80 สนง. 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ตัวชี้วัด 
  

ค่ำเป้ำหมำย 
  

ค่ำเป้ำหมำยรำยไตรมำส 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
5.4.1 จ านวนกิจกรรมที่สนับสนุน
การเป็นองค์กรสีเขียว 

อย่างน้อย 1 
กิจกรรม/ภาค
การศึกษา 

วางแผน 
ประสานการ
ด าเนินงาน 

1 กิจกรรม ด าเนินการ
ตามแผน 

2 กิจกรรม สนง. 

5.5.1 จ านวนช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

อย่างน้อย 4 
ช่องทาง 

4 ช่องทาง 4 ช่องทาง 4 ช่องทาง 4 ช่องทาง ทุกฝ่าย 

5.6.1 จ านวนช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์สื่อต่าง ๆ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  

อยา่งน้อย 3 
ช่องทาง 

วางแผน ประสานการด าเนินงาน 1 ช่องทาง สนง. 
(เว็บไซต์ รองฯ

วิชาการ) 
  วางแผน ประสานการด าเนินงาน 1 ช่องทาง ฝ่ายหอสมุด 

  วางแผน ประสานการด าเนินงาน 1 ช่องทาง ฝ่ายเทคโนฯ 
5.7.1 ส านักวิทยบริการที่น า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏบิัติงาน 

ทุกฝ่าย ทุกฝ่าย ทุกฝ่าย ทุกฝ่าย ทุกฝ่าย ทุกฝ่าย 

5.8.1 มีการด าเนินงานในระบบ
คุณภาพที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

ไม่ต่ ากว่า
ระดับด ี

ระดับพอใช้ ระดับปาน
กลาง 

ระดับปาน
กลาง 

ระดับด ี สนง. 

 
โครงกำร/กิจกรรม 

โครงกำร งบประมำณ 
1 โครงการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการ 1,535,640 
2 โครงการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ ความเสี่ยง และการจัดการความรู้ 200,000 
3 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร 30,000 

4 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการ 260,000 
5 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด 641,100 

6 โครงการพัฒนาส านักงานอัตโนมัติ 86,600 
7 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ส านักวิทยบริการ   35,000 
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนฯ 49,000 

  รวม      2,837,340  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมี 
       ความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร 
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน อย่างเป็นระบบ 
       และต่อเนื่อง 
       6.2 จัดให้มีสวัสดิการให้เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 

ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

ค่ำเป้ำหมำยรำยไตรมำส 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
6.1.1 ร้อยละของบุคลากรทีม่ีสร
รถนะเป็นไปตามทีม่หาวิทยาลัย
ก าหนด  (บุคลากรทีม่ีคะแนน
ประเมินรวม ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป)      

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 100 จัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากร 
ด าเนินการตาม

โครงการ 

ร้อยละ 100  - สนง. 

6.2.1 ร้อยละของบุคลากรทีม่ี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ สวัสดภิาพ 
ของบุคลากร 

ร้อยละ 75 สนง. 

6.2.2 ร้อยละของบุคลากรทีม่ี
ความผูกพันต่อองค์กร 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพ สวัสดภิาพ  
ของบุคลากร 

ร้อยละ 90 สนง. 

 
โครงกำร/กิจกรรม  

โครงกำร งบประมำณ 
1 โครงการพัฒนาบุคลากร 750,000 
2 โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร 2,768,000 
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 237,100 

   รวม 3,755,100 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย  
       มั่นคง ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาส านักวิทยบริการให้สามารถด าเนินงานอย่างมี 
       ประสิทธิภาพ   
กลยุทธ์ 7.1 จัดหาครุภัณฑ์และระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงานและการบริการ 
       ของส านักวิทยบริการ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของส ำนักวทิยบริกำร 

 

 
ส านักวิทยบริการก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบของงานห้องสมุด สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่สังกัดมี 2 คณะ ได้แก่คณะเกษตรศาสตร์และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ตึกสถิติ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปี พ.ศ.2533 มีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2533 (ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่ 109 ตอนที่ 131) จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ท าการมาเปิดให้บริการ ณ พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี                                                                                                                                                                   

  ปี พ.ศ. 2534 ห้องสมุดถูกยกระดับเป็นส านักวิทยบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2534 ฉบับพิเศษ เป็นต้นมา และแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เปิดให้บริการที่ตึกอเนกประสงค์ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะ
บริหารศาสตร์) ถึง ปี พ.ศ. 2535  

  ปี พ.ศ. 2536-2543 ส านักวิทยบริการ ได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารส านักวิทยบริการ 
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)  

  ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ส านักวิทยบริการได้ย้ายที่ท าการมาให้บริการที่อาคารข้อมูลท้องถิ่น 
และอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอดเศรณี    

  ปี พ.ศ. 2547 ส่วนของฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ได้ชะลอการด าเนินการเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น ด้วยความเห็นชอบของสภาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และครั้งท่ี 3/2544 เม่ือวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2544 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวชี้วัด 
  

ค่ำเป้ำหมำย 
  

ค่ำเป้ำหมำยรำยไตรมำส 
ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
7.1.1 ระดบั
ความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการด าเนินงาน
ของส านักวิทยบริการ 

อย่างน้อยระดับ 
4 

จัดท าเกณฑ์การ
ด าเนินงาน 
วางแผนการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการตามแผน ระดับ 4 รองฯฝ่าย
วิชาการ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 
โครงกำร งบประมำณ 

1 โครงการพัฒนาส านักงานอัตโนมตั ิ(โครงการเดยีวกันกับยุทธ์ 5)          86,600  

2 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานฝ่ายเทคโนฯ (โครงการเดียวกัน
กับยุทธ์ 5)          49,000  

3 โครงการปรับปรุงการบริการฐานข้อมูลออนไลน ์         165,000  

   รวม        300,600  
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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 งานนโยบายและแผน 

9. การจัดการความรู้ งานนโยบายและแผน 

10. หน่วยงานและหมายเลขโทรศัพท์ งานพัสดุ 

11.ภาพกิจกรรมต่าง ๆ งานสารสนเทศ 

 
 

ค แหล่งข้อมูล 
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บริการวิชาการ โดยให้ฝ่ายผลิตและบริการเอกสารด าเนินการในส่วนของโรงพิมพ์ 

  การให้บริการของส านักวิทยบริการ ที่อาคารข้อมูลท้องถิ่นและอาคารสารสนเทศ สมจิตต์ ยอด
เศรณี ในแต่ละอาคาร งานย่อย ดังนี้ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
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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  
นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อย    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด 
 
 
รวบรวมข้อมูล/วิเครำะห์/เรียบเรียง 
นางสาวขนิษฐา  จูมลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 
ออกแบบและจัดท ำ E-Book 
นายวรพจน์  นวลสกุล  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ 
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