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บทสรุปผู้บร �หาร 
 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ดาน

การบริการทรัพยากรสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิสัยทัศน คือ ศูนยการเรียนรูช้ันเลิศ และสราง

นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีพันธกิจ คือ  1) พัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผลิตสื่อที่

ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอนการคนควา การวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชน 2) 

บริการวิชาการ ถายทอดความรูทางวิชาชีพบรรณารักษ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 3) สงเสริม เผยแพร 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นอีสานใต และอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 4) สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ

ในระดับทองถิ่นและสากล 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริหารงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการ ที่สอดคลอง

กับมหาวิทยาลัยและประเทศ ภายใตสวนงานภายใน 3 สวน ไดแก สํานักงานเลขานุการ ฝายเทคโนโลยีทาง

การศึกษา และฝายหอสมุด มีบุคลากรรวมพนักงานจางเหมาและพนักงานทําความสะอาด จํานวน 50 คน 

ไดรับงบประมาณประจําป แบงตามประเภทเงิน เปนเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 17,173,230.46 บาท 

และเงินรายไดจํานวน 18,010,310 บาท รายได อ่ืน 4,000 บาท รายไดที่ ไม เ กิดจากการดําเนินงาน 

253,763.88 รวมทั้งสิ้น 35,441,304.34 บาท มีคาใชจายรวม  34,548,254.96 บาท โดยมีการจัดสรร

งบประมาณบริหารงานภายใต 5 ยุทธศาสตร กําหนดตัวช้ีวัดทั้งหมดจํานวน 29 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน

บรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ 96.55 สรุปตามยุทธศาสตรไดดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี  1 มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีมีคุณภาพดีและไดมาตรฐาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักวิทยบริการ มีการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศให สอดคลองกับหลักสูตรการเรียการสอน การใหบริการเชิงรุก กําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 4 ตัวช้ีวัด 

สูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี  2 สรางบรรยากาศการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีทันสมัย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักวิทยบริการ มีการกําหนดกลยุทธในการปรับปรุงดานกายภาพและ

สิ่งอานวยความสะดวกในการเขาใชบริการ สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู กําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 4 ตัวช้ีวัด 

บรรลุเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด สูงกวาเปาหมาย 3 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรท่ี  3 สรางนวัตกรรมการเรียนรูท่ีทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวติ 

ดวยตนเอง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักวิทยบริการ มีการกําหนดกลยุทธในการพัฒนารูปแบบสื่อใหทันตอ

การเปลี่ยนของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูรับบริการ พัฒนาบุคลากรในการผลิตสื่อดิจิทัลและนวัตกรรม

การเรียนรู กําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 5 ตัวช้ีวัด สูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการรูสารสนเทศ ผลิตสื่อดจิิทัลและนวตักรรมการ 

เรียนรู ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรมอีสานใตและอนภุาคลุมนาโขง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักวิทยบริการ มีการกําหนดกลยุทธในการสงเสริมทักษะการเรียนรู

และสารสนเทศแกนักศึกษา พัฒนา และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จัดทําแหลงทรัพยากรสารสนเทศดาน

การอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาศิลปและวัฒนธรรมทองถิ่น กําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 6 ตัวช้ีวัด สูงกวา

เปาหมาย 4 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักวิทยบริการ มีการกําหนดกลยุทธในการบริหารองคกรสูความเปน

เลิศดวยการใช เกณฑคุณภาพ Thailand Quality Award (TQA) ส ง เสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี

ความกาวหนาและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานและมีความผูกพัน

ตอองคกร ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและทรัพยากร ดําเนินการตามเกณฑ หองสมุดสีเขียว 

( Green Library) สํานักงานสีเขียว (Green Office) และ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบดูแลความปลอดภัย

ตอชีวิตและทรัพยสิน กําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 10 ตัวช้ีวัด สูงกวาเปาหมาย 7 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด 

และอยูระหวางดําเนินงาน 2 ตัวช้ีวัด 

  



รายงานประจําปสาํนักวิทยบริการ พ.ศ. 2565 
 

 

สารจากผู้อํานวยการ 

 

  

 

 

 

 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักวิทยบริการ ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งผาน

การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และไดดําเนินการเสร็จสิ้นตามชวงระยะเวลา ทางสํานักวิทยบริการไดจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ตามพันธกิจของหนวยงาน ซึ่งผลการดําเนินงานเกิดจากความ

รวมมือของบุคลากรสํานักวิทยบริการ ที่มุงมั่นและต้ังใจพัฒนาใหหนวยงานกาวหนาเปนที่ประจักษแกสังคม  

จึงขอขอบคุณบุคลากรและทีมงานทุกทานมา ณ โอกาสน้ี และหวังเปนอยางวาขอมูลและกิจกรรมการ

ดําเนินงานดานตาง ๆ จะเปนประโยชนแกผูสนใจทั่วไปและสังคม 

 

 

 

ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ 

รักษาราชการแทนผูอานวยการสานักวทิยบริการ 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึง

ความสําคัญ ในการเปนศูนยกลางการใหบริการสารสนเทศแก

นักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผูสนใจทั่วไป 

เปนแหลงความรูที่สําคัญในการสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาการ

เรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือผลิตบัณฑิต และงานวิจัยที่มีคุณภาพออกเผยแพรสู

สังคมทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่นและภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
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 ประวติัและความเป�นมา
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 วสิยัทัศน ์พนัธกิจ
คณะกรรมการประจาํสาํนกั และคณะกรรมการ
บรหิารสาํนกั

สารบญั

ผลงานเดน่ในรอบ ป� พ.ศ. 2565 
ผลการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ ์

ด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ

ผูบ้รหิารและบุคลากรสาํนกัวทิยบรกิาร
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสํานักว �ทยบร �การ 
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ประวัติความเป�นมา 

  

สํานักวิทยบริการ (The Office of Academic Resources-

OAR) เปนสวนราชการ ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ.2533  แบงสวนราชการภายในสํานักวิทยบริการ

ออกเปน 4 ฝาย คือ สํานักงานเลขานุการ ฝายเทคโนโลยีทาง

การศึกษาฝายผลิตและบริการเอกสาร และฝายหอสมุด ในป พ.ศ. 

2544 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบใหจัดต้ังโรงพิมพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนําบุคลากร และอุปกรณจากฝายผลิต

และบริการ เอกสาร สํ า นัก วิทยบริการ ไปสั ง กัดที่ โ รงพิมพ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในสวนฝายผลิตและบริการเอกสาร  

ยังปรากฏในโครงสรางของสํานักวิทยบริการ แตไมมีการดําเนินการ 

เปนศูนยกลางใหบริการทรัพยากรสารสนเทศและพ้ืนที่ทํางานรวมกัน  ผลิตสื่อการเรียนรูดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถายทอด

ความรูวิชาชีพบรรณารักษและเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนแหลงเรียนรูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นอีสานใตและอนุ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการในระดับทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
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บทบาทหน้าท่ีและบร �บทของสํานักว �ทยบร �การ 
สํานักวิทยบริการ เปนศูนยกลางใหบริการทรัพยากรสารสนเทศและพ้ืนที่ทํางานรวมกัน  ผลิตสื่อการ

เรียนรูดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถายทอดความรูวิชาชีพบรรณารักษและเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนแหลง

เรียนรูและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นอีสานใตและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง สรางเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการในระดับทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง โดยแบงออกเปน 3 สวนงาน ดังน้ี 

1) สํานักงานเลขานุการ  

มีหนาที่ในการบริหารเอกสาร การประสานการดําเนินงานในดานแผน งบประมาณ การจัดซื้อ จัด

จาง การบริหารงานบุคคล การจัดทําเอกสารทางราชการ ประกอบดวย งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ 

งานคลังและพัสดุ งานสารบรรณ  

2) ฝายหอสมุด 

มีหนาที่ ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝกอบรมใหความรูใน

ดานการใชสารสนเทศ บริการพ้ืนที่การรเรียนรูรวมกัน บริการวัสดุ อุปกรณเสริมการเรียนรู บริการขอมูลดาน

ทองถิ่น และทางดานจดหมายเหตุ ประกอบดวย งานจัดหาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการ

สารสนเทศ  งานสงเสริมการรูสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานขอมูลทองถิ่นและจดหมายเหตุ 

3) ฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

มีหนาที่ ในการผลิตสื่อประกอบการเรียนรู สื่องานวิชาการและงานวิจัย  บริการโสตทัศนูปกรณ ประกอบดวย 

งานพัฒนาและผลิตสื่อโสตทศัน งานบริการโสตทัศนูปกรณ 

  



รายงานประจําปสาํนักวิทยบริการ พ.ศ. 2565 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจําปสาํนักวิทยบริการ พ.ศ. 2565 5 

  

โครงสรางการบริหารงาน 
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  คณะกรรมการประจําสํานัก

 

รองศาสตราจารยเภสัชกรหญิงรัตติมา จีนาพงษา 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา 

อธิการบดี 

ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารยอนิรุทธ์ิ สติม่ัน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

ศาสตราจารยวนิดา แกนอากาศ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

นายภาคภูมิ สืบนุการณ 
รักษาราชการแทนผูอาํนวยการสาํนักวิทยบริการ 

รองประธาน 

นายจิรศักด์ิ บางทาไม 

ผูแทนสภาอาจารย 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยกิตติมา ศิลปษา 

ผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตร 

กรรมการ 

นายกัมปนาท ฉายจรัส 

ผูแทนคณะวิทยาศาสตร 

   กรรมการ (1 เมษายน 2563- 31 พฤษภาคม 2565) 

 

นายสมปอง เวฬุวนาธร 

ผูแทนคณะวิทยาศาสตร 

กรรมการ (1 มิถุนายน 2565 - ปจจุบัน) 

รองศาสตราจารยสุรีพร เกตุงาม 

ผูแทนคณะเกษตรศาสตร 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยทวนทน บุญลือ 

ผูแทนเภสัชศาสตร 

กรรมการ 
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ผูชวยศาสตราจารยจันทรา ธนะวัฒนาวงศ 

ผูแทนคณะรัฐศาสตร 

กรรมการ 

นายภูดิศ หอมพิกุล 
ผูแทนคณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 

กรรมการ 
 

ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา แปงจิตต  

ผูแทนวิทยาลัยแพทยและการสาธารณสุข 

กรรมการ 

นายณัฐวุฒิ สขุประสงค 

ผูแทนคณะศิลปศาสตร 

กรรมการ (19 สิงหาคม 2565-ปจจุบัน) 

ผูชวยศาสตราจารยภาสพงศ ผิวพอใช 

ผูแทนคณะศิลปศาสตร 
     กรรมการ (1 เมษายน 2563 – 18 สิงหาคม 2565) 

 

ผูชวยศาสตราจารยอภินันท ศรีศริิ  

ผูแทนคณะนิติศาสตร 

กรรมการ  

ผูชวยศาสตราจารยรนิลภัส ชัยหิรัญกิตต์ิ  

ผูแทนคณะบริหารศาสตร 

กรรมการ  

นางอังศวีร จันทะโคตร                         

ผูแทนคณะพยาบาลศาสตร 

กรรมการ  

นายอนสุรณ บรรเทิง 
  รองผูอํานวยการฝายจัดการทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศ 

กรรมการและเลขานุการ  

นายองอาจ เทียบเกาะ 
  รองผูอาํนวยการฝายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู 

กรรมการ  

นางจุรวีรรณ สายสมาน 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
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คณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ 

นายภาคภูมิ สืบนุการณ 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

ประธานกรรมการ 

นายอนสุรณ บรรเทิง 

รองผูอํานวยการฝายจัดการทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศ 

รองประธานกรรมการ 

นายองอาจ เทียบเกาะ 

รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการเรยีนรู 

กรรมการ 

นางสาวมะลิวัลย สนินอย 

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายหอสมุด 

กรรมการ 

นายวรพจน นวลสกุล 

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กรรมการ 
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นายพนม จรญูแสง 

บรรณารักษ ปฏิบัติการ 

กรรมการ 

 

นางศกุนตลา เกตวงศา 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ 

กรรมการ 

 

นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ 

นักเอกสารสนเทศ ชํานาญการพิเศษ 

กรรมการ 

นางสาวชษุณา นราจันทร 

บรรณารักษ ชํานาญการ 

กรรมการ 

นางสุภาพร ธรีะพงษสวัสด์ิ 

บุคลากร ชํานาญการ 

กรรมการ 

นางสาวขนิษฐา จูมล ี  

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

กรรมการ 
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นางจุรวีรรณ สายสมาน 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ    

กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวมณีวรรณ สาระไทย 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงาน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ผลงานเด่นในรอบ ป� พ.ศ. 2565  

ผานการประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 2565 ตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสีเขียว ซึ่งเปน

การตรวจประเมินเพ่ือตออายุหลังจากที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหองสมุดสีเขียวมาแลว เมื่อป 2561  โดยคณะกรรมการ

ผูตรวจประเมินจากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ ประกอบดวย  

1. คุณอารีย ธัญกิจจานุกิจ ประธานกรรมการชมรมหองสมุดสีเขียว  

หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน 

2. คุณมธุรส ปราบไพรี รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

ผูตรวจประเมิน 

3. คุณศสิญา แกวนุย ผูชวยผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  

ผูตรวจประเมิน 

4. คุณธนาภรณ ฉิมพลี กรรมการบริหารชมรมหองสมุดสีเขียว  

เลขานุการคณะผูตรวจประเมิน 
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ความรวมมือกับตางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ และ

คณะ เยี่ยมเยือนสํานักวิทยบริการ เพ่ือมอบหนังสือและทรัพยากรการเรียนรูดานการตางประเทศของไทย 

เมื่อวันจันทรที่ 19 กันยายน 2565 ณ สํานักวิทยบริการ 

ใหการตอนรับผูอํานวยการสถาบัน Shenyang Talent Innovation Training School สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนและคณะ ในโอกาสที่มาเยือนสํานักวิทยบริการและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพบปะ

ผูบริหาร เยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัย และหารือกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ 
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  การยกยองเชิดชูเกียรติดานบุคลากร บุคลากร สํานักวิทยบริการ ไดรับคัดเลือกจาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชานี เปนบุคลากรดดีเดน ป พ.ศ. 2563-2565  

 บุคลากรดีเดน ประจําป 2563 

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพและประเภททั่วไป ดานการใหบริการ  

ประเภทลูกจางประจํา ดานการใหบริการ 

 บุคลากรดีเดน ประจําป 2564 

ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2564 

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และประเภททั่วไป ดานการใหบรกิาร 

ประเภทลูกจางประจํา ดานการใหบริการ 

 บุคลากรดีเดน ประจําป 2565 

ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2565 

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะดานนวัตกรรมหรือการพัฒนางาน  

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะดานการใหบริการ 

บุคลากรไดรับรางวัลชมเชย" ในการนําเสนอผลงาน กิจกรรม UBU-KM Fair 2022 
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ป พ.ศ. 2565 สํานักวิทยบริการ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและแผนงบประมาณสนับสนุนการ

ดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ภายใตแผนกลยุทธของสํานักวิทยบริการ จํานวน 5 ยุทธศาสตร มีการ

กําหนดตัวช้ีวัด ทั้งหมด 29 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมาย 27 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอย 93.10 อยูระหวางดําเนินการ 

จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 6.90 โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ จําแนกตามยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี  1 มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีมีคุณภาพดีและไดมาตรฐาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักวิทยบริการ มีการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศให สอดคลองกับหลักสูตรการเรียการสอน การใหบริการเชิงรุก กําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 4 ตัวช้ีวัด 

สูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

เปรียบเทียบกบั

คาเปาหมาย 

1. รอยละการเพิ่มขึ้นของการเขาถงึทรัพยากรสารสนเทศ 

เพิ่มขึ้นจากปทีผ่านมา 

 - การยืม ตัวเลม 

 - การหยิบอานในหองสมุด  

 - บริการส่ือโสตทัศน 

รอยละ 5 เพิ่มขึ้นคิดเปน

รอยละ 6.75 

สูงกวาเปาหมาย 

2. รอยละการใชทรัพยากรการเรียนรู เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 

(โนตบุค/ipad/หองประชุม/อื่นๆ) 

รอยละ 5 เพิ่มขึ้นคิดเปน

รอยละ  58.13 

สูงกวาเปาหมาย 

3. รอยละการเพิ่มขึ้นของการเขาถงึบรกิารออนไลนที่

ใหบรกิาร เพิ่มขึน้จากปที่ผานมา 

 - ฐานขอมูลออนไลน e-book 

 - การเขาใชฐานขอมูลทองถิ่น 

- เขาชมเว็บไซต 

รอยละ 10 เพิ่มขึ้นคิดเปน

รอยละ 17.37 

สูงกวาเปาหมาย 

4. สัดสวนของทรัพยากรที่จดัหาในรูปแบบดจิิทัลตอ

ทรัพยากรแบบรูปเลม (รอยละงบประมาณในการจดัซื้อ/

จัดหา) 

รอยละ 65 : 

35 

รอยละ 90 : 10 สูงกวาเปาหมาย 

 

  

ผลการดําเนนิงานตามแผนกลยุทธ  
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ 

ประเภท จํานวน 

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565 

1. หนังสือแยกตามสาขาวิชา (เลม)    

1) สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 66,463 66,677 67,558 

2) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 12,511 12,597  12,642 

3) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 37,773  37,444  37,625 

2. หนังสือขอมูลทองถ่ิน 8,315  7,998  7,998 

3. วิทยานพินธภาษาไทยภาษาตางประเทศ 1,148  3,903 3,903 

4. วิจัยภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 5,346  6,756  6,756 

5. หนังสืออางอิงภาษาไทยภาษาตางประเทศ 8,981  9,226  9,226 

6. หนังสืออ่ืน ๆ (นวนิยาย เรื่องสัน้ วรรณกรรมเด็กฯ) 15,386  15,060 15,265 

7. วารสาร    

1) วารสารวิชาการ  40,692 ช่ือ

เรื่อง 

917 ช่ือเรื่อง 930 ช่ือเรื่อง 

2) นิตยสารบันเทิง 10,501 ฉบับ 10,856 ฉบับ 

8. สื่อโสตทศัน (รายการ)                     

8.1 สื่อโสตทัศนภาษาไทย 13,425   9,142  9,150 

8.2 สื่อโสตทัศนภาษาตางประเทศ 4,496  4,498 
 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนฐานขอมูลออนไลนที่มีใหบริการ 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

30 ฐาน 38 ฐาน 36 ฐาน 

1. ACS  Publication  1. ACS  Publication  1. ACS Publication  

2. ACM  Digital Library 2. ACM  Digital Library 2. ACM Digital Library 

3. IEL (IEEE/IET) 3. IEL (IEEE/IET) 3. IEL (IEEE/IET) 

4. ISI Web of Science  4. ISI Web of Science  - 

5. Proquest  Dissertation and Thesis 

Global 

5. Proquest  Dissertation and 

Thesis Global 

- 

6. ScienceDirect 6. ScienceDirect 4. Science Direct 
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ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

7. SpringerLink - Journal  7. SpringerLink - Journal  5. Springer Link 

8. Academic Search Complete - 6. Academic Search Ultimate 

9. Computer and Applied Science 

Complete 

- - 

10. Ebsco Discovery Service Plus 

Fulltext 

8. Ebsco Discovery Service Plus 

Fulltext 

7. Ebsco Discovery Service 

11. Emerald Management (EM92) 9. Emerald Management (EM92) - 

12.Uptodate  10.Uptodate  8. UpToDate Anywhere 

13. กฤตภาคออนไลน  11. กฤตภาคออนไลน  - 

14. ฐานขอมูลกฎหมาย 12. ฐานขอมูลกฎหมาย 9. การจดัการความรูกฎหมาย 

15. Ebook Academic collections 13. Ebook Academic collections 10. e-Book Academic Collection 

16. CRCNetBase 14. CRCNetBase 11. CRCNetBase 

17. Ebook collections 15. Ebook collections 12. E-Book Collection 

18. National Geographic 16. National Geographic 13. National Geographic 

19. Emerald Management (ซื้อขาด

บางสวน) 

17. Emerald Management (ซื้อขาด

บางสวน) 

14. Emerald Management 

20. CINAHL Complete 18. CINAHL Complete 15. CINAHL Complete 

21. Gale eBook (ซื้อขาด) 19. Gale eBook (ซื้อขาด) 16. Gale eBook (ซื้อขาด)- 

22. iG Library 20. iG Library 17. iGLibrary  

23. Turnitin 21. Turnitin 18. Turnitin 

24. Access English 22. Access English 19. Access English 

25. Access Engineering  23. Access Engineering  20. Access Engineering 

26. The Economist - - 

27. CEIC DATA 24. CEIC DATA 21. CEIC DATA 

28. Uptodate Advanced 25. Uptodate Advanced 22. UpToDate Advanced 

29. Gale Academic OnFile Select 26. Gale Academic OneFile 

Select 

23. Gale Academic OneFile 

Select 

30. Cambridge Journals 37. Cambridge Journals 24. Cambridge Journal Online 
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ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 

- 28. JSTOR 25. JSTOR 

- 29. Applied Science & 

Technology Source Ultimate 

- 

- 30. Hibrary e-Books - 

- 31. MyLoft Application 26. MyLoft Application 

- 32. วารสาร : Journal of Materials 

Chemistry A และ Analyst 

27. วารสาร : Journal of Materials 

Chemistry A 

- 33. Bloomsbury 28. Bloomsbury Design Library 

- 34. Academic Search Ultimate - 

- 35. Art & Achitecture Complete 

(Complementary) 

- 

- 36. Education Source 

(Complementary) 

- 

- 37. Food Science Source 

(Complementary) 

- 

- 38. Legal Source 

(Complementary) 

- 

- - 29. Scopus 

- - 30. GVRL 

- - 31. วารสาร : The Analyst 

- - 32. Bloomsbury Applied Visual 

Arts 

- - 33. 2ebook ภาษาไทย 

- - 34. eBook - Science Direct 

- - 35. Engineering Source 

- - 36. EBook - Springer 
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แผนภูมิภาพที่ 1 แสดงสถติิการใชทรัพยากรสารสนเทศ ป พ.ศ. 2564 -2565 (รายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที่ 2 แสดงสถิติการใชบริการออนไลน ป พ.ศ. 2563-2565 (คร้ัง) 
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1. สถิติการเขาใชฐานขอมูลออนไลน 2. สถิติการเขาใชฐานขอมูลทองถิ่น

3. สถิติการเขาใชบริการบนเว็บไซต
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แผนภูมิภาพที่ 3 แสดงสถิติการใชบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ป พ.ศ. 2564-2565 (คร้ัง) 

ยุทธศาสตรท่ี  2 สรางบรรยากาศการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีทันสมัย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักวิทยบริการ มีการกําหนดกลยุทธในการปรับปรุงดานกายภาพและ

สิ่งอานวยความสะดวกในการเขาใชบริการ สงเสริมบรรยากาศการเรียนรู กําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 4 ตัวช้ีวัด 

บรรลุเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด สูงกวาเปาหมาย 3 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

เปรียบเทียบกบัคา

เปาหมาย 

1. จํานวนพื้นทีก่ารเรียนรูและทํางานรวมกันทีม่ีการ

ปรับปรงุ พัฒนา 

5 พื้นที ่   5 พื้นที ่ บรรลุเปาหมาย 

2. จํานวนระบบบริการที่ไดรับการพัฒนาโดยการใช

เทคโนโลยีดิจิทลั  

5 ระบบ   7 ระบบ 

 

สูงกวาเปาหมาย 

3. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 

  - ดานระบบการใหบริการ 

  - ดานการใหบริการของบุคลากร 

  - ดานอาคารสถานที ่

ระดับ 4.40 ระดับ 4.54 สูงกวาเปาหมาย 

4. รอยละการจดัการความไมพงึพอใจ รอยละ 60 รอยละ 100  สูงกวาเปาหมาย 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (โนตบุค/ipad) อุปกรณส่ิงสนับสนุนการเรียนรู หอง Edutrainment Zone
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1. การปรับปรงุพ้ืนที่การเรียนรูและทํางานรวมกัน และพ้ืนที่การบริการ 
 1) ปรับปรุงพ้ืนที่ Maker Space  

2) ปรับปรุงแหลงเรียนรูนอกหองเรียน (ทางเขาดานหนาหองสมุด) 

3) จัดทําหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

4) ปรับปรุงเครื่องปรับอากาศช้ัน 3 อาคารขอมูลทองถิ่น 

5) ปรับปรุงพ้ืนที่น่ังอานเด่ียว ช้ัน 3 อาคารสารสนเทศ 

2. ระบบบริการที่ไดรับการพัฒนาโดยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 1) ระบบ Edutainment Booking 

2) ระบบนับจํานวนผูใชหองสมุด 

3) พัฒนาระบบจอง Maker Space 

4) พัฒนาระบบติดตาม KPI 

5) ระบบจองหองประชุมออนไลน 

6) มีสวนรวมในการพัฒนา ระบบ TOR 

7) รวมพัฒนาระบบรับฟงเสียงนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการพัฒนา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที่ 4 แสดงสถิติการเขาใชบริการหองสมุด ป พ.ศ. 2563-2565 (คร้ัง) 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

1. คณะเกษตรศาสตร

2.คณะนิติศาสตร

3. คณะบริหารศาสตร

4. คณะพยาบาลศาสตร

5. คณะเภสัชศาสตร

6.คณะรัฐศาสตร

7. คณะวิศวกรรมศาสตร

8. คณะวิทยาศาสตร

9.วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข

10. คณะศิลปศาสตร

11.คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร

ป พ.ศ.  2565 ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2563
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ยุทธศาสตรท่ี  3 สรางนวัตกรรมการเรียนรูท่ีทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู 

    ตลอดชวีติดวยตนเอง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักวิทยบริการ มีการกําหนดกลยุทธในการพัฒนารูปแบบสื่อใหทันตอ

การเปลี่ยนของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูรับบริการ พัฒนาบุคลากรในการผลิตสือ่ดิจิทัลและนวัตกรรม

การเรียนรู กําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 5 ตัวช้ีวัด สูงกวาเปาหมายทุกตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

เปรียบเทียบกบัคา

เปาหมาย 

1.จํานวนการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรยีนรู ในระบบ 

UBU LMS และระบบการจดัการเรยีนรูออนไลน อื่น ๆ  

100 เรือ่ง 119 เรือ่ง สูงกวาเปาหมาย 

2.จํานวนรูปแบบของส่ือการเรยีนการสอนและนวัตกรรม

การเรียนรู ที่ผลิต  

4 รูปแบบ 6 รูปแบบ  

 

สูงกวาเปาหมาย 

3.ระดับความพงึพอใจของผูใชบริการในการผลิตส่ือและ

นวัตกรรมการเรียนรูดานคุณภาพ  

ระดับ 3.50 ระดับ 4.87 สูงกวาเปาหมาย 

4. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการในการผลิตส่ือและ

นวัตกรรมการเรียนรูดานบรกิาร  

ระดับ 3.50 ระดับ 4.94 สูงกวาเปาหมาย 

5. จํานวนครั้งการรับชมส่ือนวตักรรมการเรยีนรูผานส่ือ

สังคมออนไลน 

ไมนอยกวา 

10,000 ครัง้ 

32,398 ครัง้ 

(รับชม 3 

วินาที)   

สูงกวาเปาหมาย 
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แผนภูมิภาพที่ 5 แสดงจํานวนการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู ป พ.ศ. 2563-2565 (เร่ือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที่ 6 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการในการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูดานคุณภาพ 
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ผลิตส่ือในระบบ UBU LMS ผลิตส่ือการเรียนรู  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการรูสารสนเทศ ผลิตสื่อดจิิทัลและนวตักรรม 

   การเรียนรู ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใตและอนุภาคลุมนาโขง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักวิทยบริการ มีการกําหนดกลยุทธในการสงเสริมทักษะการเรียนรู

และสารสนเทศแกนักศึกษา พัฒนา และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จัดทําแหลงทรัพยากรสารสนเทศดาน

การอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาศิลปและวัฒนธรรมทองถิ่น กําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 6 ตัวช้ีวัด สูงกวา

เปาหมาย 4 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

เปรียบเทียบกบัคา

เปาหมาย 

1. รอยละผูเขารวมอบรมการรูสารสนเทศมีความรูความ

เขาใจ  (เกณฑผานรอยละ 60 ) 

รอยละ 80 รอยละ 85.37 สูงกวาเปาหมาย 

2. จํานวน/เรื่อง/หัวขอทีถ่ายทอดองคความรูในการผลิตส่ือ

ดิจิทัลและนวัตกรรมการเรยีนรู 

1 หัวขอ 2 หัวขอ สูงกวาเปาหมาย 

3.รอยละของผูเขาอบรมการผลิตส่ือดิจิทัลและนวัตกรรม

การเรียนรูตามกลุมเปาหมาย 

รอยละ 80 รอยละ 100  สูงกวาเปาหมาย 

4. ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมหลักสูตรการผลิตส่ือ

ดิจิทัลและนวัตกรรมการเรยีนรู 

ระดับ 3.50 ระดับ 4.43 สูงกวาเปาหมาย 

5. การจดัตั้งแหลงสนับสนุนการเรยีนรูดานการอนุรกัษและ

สืบสานภูมิปญญาศิลปและวัฒนธรรมทองถิ่น  

1 พื้นที ่ 1  พื้นที ่ บรรลุเปาหมาย 

6.รอยละสารสนเทศทองถิ่นทีพ่ัฒนาเพิ่มขึ้นจากปที่ผาน รอยละ 3 

(ทัง้หมด 6 

เรื่อง) 

จํานวน 6 เรื่อง 

คิดเปนรอยละ 3   

บรรลุเปาหมาย 
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แผนภูมิภาพที่ 7 แสดงรอยละผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจการรูสารสนเทศ ป พ.ศ. 2563-2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที่ 8 แสดงสถิติการเขาใชบริการสารสนเทศทองถิ่นทีพ่ัฒนาขึน้ ป พ.ศ 2563-2565 (คร้ัง) 

  

ป พ.ศ. 2563, 

87.34

ป พ.ศ. 2564, 

83.88

ป พ.ศ. 2565, 

85.37

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

1.ขอมูลทองถิ่น

2.องคความรูจากโครงการทํานุฯ

3.พระดังเมืองอุบล

4. วิดีทัศนเพ่ือการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน

5.ภาพเกาเลาเร่ืองเมืองอุบล

6.ภูมิปญญาการทอผาไหมบานสมพรรัตน*

7.ไมยอมสีธรรมชาติ

8.สารสนเทศอีสาน ณ อุบลราชธานี

9.หนังสือหายาก

10. คลังขอมูลวิจัยและวิทยานิพนธมหาวิทยาลัยอุบลฯ

11.ชอง Local Information UBU บนYoutube

12. คลังวัตถุลุมน้ําโขง

ป พ.ศ.  2565 ป พ.ศ.  2564 ป พ.ศ. 2563
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การถายทอดองคความรูในการผลิตสื่อดิจทิัลและนวัตกรรมการเรียนรู 

 มีจัดอบรมเรื่อง “ความรูเบ้ืองตน Metaverse เพ่ือการประยุกตใช เพ่ือใหผูเขารวมอบรมได

เรียนรู สัมผัสและสรางประสบการณเกี่ยวกับจักรวาลนฤมติร หรือโลกเสมือนจริงใหมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักวิทยบริการ มีการกําหนดกลยุทธในการบริหารองคกรสู

ความเปนเลิศดวยการใชเกณฑคุณภาพ Thailand Quality Award (TQA) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี

ความกาวหนาและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง สงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานและมีความผูกพัน

ตอองคกร ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและทรัพยากร ดําเนินการตามเกณฑ หองสมุดสีเขียว 

( Green Library) สํานักงานสีเขียว (Green Office) และ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบดูแลความปลอดภัย

ตอชีวิตและทรัพยสิน กําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 10 ตัวช้ีวัด สูงกวาเปาหมาย 7 ตัวช้ีวัด บรรลุเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด 

และอยูระหวางดําเนินงาน 2 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน เปรียบเทียบกบั

คาเปาหมาย 

1. การปรับปรงุตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจประเมิน TQA 

รอยละ 80 คิดเปนรอยละ 25 อยูระหวาง

ดําเนินงาน 

2. รอยละของบคุลากรที่มีสมรรถนะสูงตอบุคลากร

ทั้งหมด  

ไมต่ํากวารอยละ 

80 

รอยละ 100  สูงกวาเปาหมาย 

3. รอยละของบคุลากรที่มทีักษะดานดิจิทัลเปนไปตาม

เกณฑสมรรถนะที่กําหนด 

รอยละ 50 รอยละ 89.47 สูงกวาเปาหมาย 

4. จํานวนบุคลากรที่ยื่นเสนอเพื่อเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 

(เฉพาะตําแหนงปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน พนกังาน

หองสมุดระดับ 2 ) 

3 คน จัดทําวเิคราะห

ภาระงาน 

อยูระหวาง

ดําเนินงาน 

5. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการยกยองตามคานยิม 

  

อยางนอยฝายละ 

1 คน 

จํานวน 6 คน  

สนง. 1 คน 

ฝายเทคโนฯ 2 คน 

ฝายหอสมุด 5 คน 

สูงกวาเปาหมาย 

6.รอยละบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัตงิาน  รอยละ 85 รอยละ 90.63 (มี

ความสุขระดับ 

4.00 ขึ้นไป) 

สูงกวาเปาหมาย 

7.รอยละความผูกพันของบุคลากร รอยละ 80 รอยละ 93.75 (มี

ความสุขระดับ 

4.00 ขึ้นไป) 

สูงกวาเปาหมาย 

8. รอยละของปริมาณขยะที่นํากลับมาใชใหมตอปริมาณ

ขยะทัง้หมด 

ไมต่ํากวารอยละ 

45 

รอยละ 55.49 สูงกวาเปาหมาย 

9. รอยละการมสีวนรวมของนกัเรียน/นักศึกษาในการ

เขารวมกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม 

ไมต่ํากวา รอยละ 

80 ของ

กลุมเปาหมาย 

รอยละ 100  สูงกวาเปาหมาย 

10. ผานการประเมินดานส่ิงแวดลอม ตามเกณฑ

มาตรฐานดานส่ิงแวดลอม 

1 มาตรฐาน ผานการประเมนิ

หองสมุดสีเขียว  

บรรลุเปาหมาย 
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แผนภูมิภาพที่ 9 แสดงรอยละบุคลากรที่ไดรับเชิญเปนวิทยากรทั้งภายในและภายนอก ป พ.ศ. 2563-2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที่ 9 แสดงรอยละของบุคลากรที่มีการสรางนวัตกรรมและแนวปฏิบัติในการทํางาน ป พ.ศ. 2563-2565 

ป พ.ศ. 2563, 

14.63

ป พ.ศ.  2564, 

21.05

ป พ.ศ.  2565, 

23.68

ป พ.ศ. 2563, 17.07

ป พ.ศ.  2564, 18.42

ป พ.ศ.  2565, 44.74
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แผนภูมิภาพที่ 9 แสดงรอยละของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลเปนไปตามเกณฑสมรรถนะ

ที่กําหนด ป พ.ศ. 2564-2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที่ 10 แสดงรอยละบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ป พ.ศ. 2563-2565  

100
89.47

ป พ.ศ.  2564 ป พ.ศ.  2565

100

100

100

ป พ.ศ. 2563

ป พ.ศ.  2564

ป พ.ศ.  2565
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ภาพที่ 11 แสดงรอยละของบุคลากรที่มีความสุข ความผูกพัน ป พ.ศ. 2563-2565 

 

การดําเนินงานดานการจัดการความรู       

หัวขอ ผลการดําเนินงาน 

1. การจัดการกับความตองการของลูกคาอยางเปน

ระบบ 

1. มีการปรับปรุงการบริการตามความตองการของ

ผูรับบริการ จํานวน 2 บริการ คือ (1) ขยายระยะเวลาใน

การใหบริการ Co- working Space กอนสอบและชวง

สอบ เปน 24 ช่ัวโมง (2) เปดใหบริการ พ้ืนที่ Learning 

Space กอนสอบและชวงสอบ 24 ช่ัวโมง 

2. ผูรับบริการหองสมุดมีความพึงพอใจ เฉลี่ยระดับ 4.54 

3. ผูรับบริการการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู  มี

ความพึงพอใจ เฉลี่ย ระดับ 4.89 

2. OAR goes Green 1. มีการเผยแพรความรูดานองคกรสีเขียวใหกับหนวยงาน

ตาง ๆ จํานวน 4 หนวยงาน คือ สํานักคอมพิวเตรและ

เครือขาย, คณะรัฐศาสตร,นักศึกษารายวิชาสิ่งแวดลอมกับ

ชีวิต, โรงเรียนเหลาเสือโกก, และวัดบุงขี่เหล็ก อําเภอ

เขมราฐ 

75

80

85

90

95

100

ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ.  2564 ป พ.ศ.  2565

86.48

100

90.63

100 100

93.75

รอยละของบุคลากรมีความสุขตอการทํางาน รอยละของบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร
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หัวขอ ผลการดําเนินงาน 

2. มีการพัฒนานวัตกรรมดานองคกรสีเขียว คือ (1) ระบบ

ควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ (2) ระบบการจัดการ

ขยะ 

3. มีผลงานเชิงพัฒนา คือ การพัฒนาระบบควบคุมการใช

พลังงานไฟฟาภายในสํานักวิทยบริการ สูการเปนองคกรสี

เขียว โดยใช เซ็น เซอรตรวจวัดอุณหภูมิผ านระบบ

อินเตอรเน็ตแบบเรียลไทม นําเสนอในกิจกรรม UBU-KM 

Fair 202 

4. ผานการประเมินหองสมุดสีเขียว (ตออายุ) จากชมรม

หองสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 

 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

มีการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง และการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน พบความเสี่ยง 

จํานวน 2 หัวขอ ดําเนินการจัดการอยูในระดับยอมรับได จํานวน 1 หัวขอ การปรับปรุงควบคุมภายใน จํานวน 

3 หัวขอ ดําเนินการจัดการอยูในระดับยอมรับได จํานวน 7 หัวขอ รายละเอียด ดังน้ี 

การบริหารความเสี่ยง 

ประเภทความเสีย่ง ความเสี่ยง ประเมินผลการจัดการ 

 

ความปลอดภัยใน

ชีวิต และทรพัยสิน 

1.ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินจาก

เหตุ เพลงิไหม 

ยอมรับความเสี่ยงได  

2. บุคลากรเสีย่งติดเช้ือ โควิดจากการ

ใหบริการ 

ยอมรับความเสี่ยงได 

 

การปรับปรุงควบคุมภายใน 

กระบวนการปฏิบัติงาน/

วัตถุประสงคของการควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ประเมินผลการจัดการ 

ดานการเงนิและงบประมาณ 1.การเบิกจายเงินงบประมาณไมเปนไปตาม

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจาย

ภาครัฐ 

ยอมรับความเสี่ยงได  

2. เงินรายไดในการดําเนินงานลดลง ทําให

การจัดสรรลดลง 

ยอมรับความเสี่ยงได 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/

วัตถุประสงคของการควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ประเมินผลการจัดการ 

ดานการปองกันการทุจริต 3. การปองกันการทุจริตในดานการจัดซื้อจัด

จาง 

ยอมรับความเสี่ยงได  

ดานระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 4. การดําเนินการที่ไมไดเปนไปตาม พ.ร.บ 

ขอมูลสวนบุคคล 

ยอมรับความเส่ียงได  

5. การโจมตีความปลอดภัยทางไซเบอร ยอมรับความเส่ียงได 

6. การเขาถงึขอมูลสารสนเทศโดยไมได 

รับอนุญาต 

ยอมรับความเส่ียงได 

ดานบุคลากร 7. การส่ือสารทีส่รางความไมพงึพอใจ 

ใหกับผูใชบรกิาร 

ยอมรับความเส่ียงได 

 

 ดําเนนิการตามเกณฑ หองสมุดสเีขียว ( Green Library) และสํานักงานสีเขียว (Green 

Office) 

 สํานักวิทยบริการ มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดสีเขียว (Green Library)   และเกณฑ

มาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอม

และภูมิทัศนใหเอ้ือตอการเรียนและการทํางานอยางมีความสุข ปลอดภัย โดยปรับปรุงพ้ืนที่ดานหนาหองสมุด 

เพ่ือความรมรื่น สวยงาม จากความรวมมือของบุคลากรสํานักวิทยบริการ พัฒนานวัตกรรมดานองคกรสีเขียว 

รับการตรวจประเมินและ “ผานการประเมินหองสมุดสีเขียว (ตออายุ)” จากชมรมหองสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 25 

สิงหาคม 2565 เผยแพรองคความรูใหกับหนวยงานภายในและภายนอก ดังน้ี 

ลําดับ หนวยงาน รูปแบบการถายทอด 

1 ผูบริหารและบุคลากรจาก สํานักคณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

แลกเปลี่ยนเรยีนรู “สํานักงานสีเขียว (Green 

office)  

2 นักเรียนช้ันในโครงการ วมว.ศูนยมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

ใหความรูเกี่ยวกับการปลูกกลวยไมเพ่ือปรับปรุง

พ้ืนที่สีเขียว 

3 พนักงานรานคาเฟอเมซอน และรานคีตะ ใหความรูและแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษพลังงาน

และสิ่งแวดลอม  

4 นักศึกษาในรายวิชาสิ่งแวดลอมกับชีวิต ของ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ถายทอดความรูเกี่ยวกับหองสมุดสีเขียว 

5 ความรวมมือในการทํากิจกรรมกับ UBU Green 

Club 

ความรวมมือในการทํากิจกรรมกับ UBU Green 

Club 
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ลําดับ หนวยงาน รูปแบบการถายทอด 

6 พัฒนาระบบการคัดแยกขยะ ใหความรูดานการคัดแยกขยะกับนักศึกษา และ

ผูสนใจทั่วไป 

7 พัฒนาระบบแจงเตือนอุณหภูมิ

เครื่องปรับอากาศ  

ใหความรูกับนักศึกษา และผูสนใจทั่วไป 

 

การทําประโยชนเพื่อสงัคม 

1. ผูบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการ จัดโครงการ องคกรสีเขียวสูชุมชน : Green OAR to 

Community” ณ โรงเรียนเหลาเสือโกก อําเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือถายทอด

ความรูและสรางความรวมมือดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตามเกณฑหองสมุดสีเขียว

ทั้ง 8 หมวดใหกับครูและนักเรียน สรางการตระหนักรูและจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผูบริหารและบุคลากรสํานักวิทยบริการ  รวมกับคณะศิลปะศาสตร จัดอบรม “การพัฒนาจัดทํา

ปายสื่อความหมายของแหลงทองเที่ยว” ใหกับชาวบาน ผูนําชุมชน พระและสามเณร ณ วัดบุง

ขี้เหล็ก อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี   
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3. ผูบริหารพรอมดวยคณะกรรมการจําหนายพัสดุชํารุด สงมอบครุภัณฑที่ชํารุดและสิ้นอายุการใช

งาน ใหแกโรงเรียนตาง ๆ เพ่ือนําไปซอมแซมและใชประโยชนตอไป โดยโรงเรียนที่ไดรับมอบ

ครุภัณฑเหลาน้ี ไดแก (1) โรงเรียนบานโนนตุน อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (2) โรงเรียน

บานหอย อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (3) โรงเรียนบานบอน อําเภอสําโรง จังหวัด

อุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศของสํานักว �ทยบร �การ 
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ด้านบุคลากร 
บุคลากรของสํานักวิทยบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมดจํานวน 50 คน แบงเปน  

 

 

                                      ผูบริหาร จํานวน 3 คน 

 

           กระบวนการผลติสื่อและสรางนวัตกรรมการเรียนรู จํานวน 8 คน 

 

           กระบวนการบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 22 คน 

 

          กระบวนการสนับสนนุ จํานวน 17 คน 

 

แสดงคุณลกัษณะและประเภทของบุคลากรสํานัก  

บุคลากร หนาที่หลัก ระดับตําแหนง ขอกําหนด 

ผูบริหาร  

(จํานวน 6 คน) 

มีการบริหารองคกร วางแผน 

บริหารงบประมาณ บริหาร

ทรัพยากรบุคคล และ

ทรัพยากรอื่น ๆ 

กํากับตดิตาม ประเมินผล วาง

แนวทางในการปรับปรงุ 

ผูอํานวยการ 

ตําแหนง อาจารย 

รองผูอํานวยการ  

(จํานวน 2 คน) 

ตําแหนง อาจารย 

หัวหนาฝาย  

(จํานวน 3 คน) 

ตําแหนง ชํานาญการพิเศษ 

1. มีความรู  ความเขาใจถึงหลัก

บริหารจัดการ และหลักธรรมา ภิ

บาล 

2. เ ข า ใ จบริบทที่ เ กี่ ย วข อ งกับ

หองสมุดและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

3.  ส า ม า ร ถ นํ า น โ ย บ า ย

มหาวิทยาลัยมาดําเนินการภายใต

พันธกิจของสํานัก  

บรรณารักษ  

(จํานวน 7 คน ไมนับ

รวมหัวหนาฝาย) 

จัดหา /วิเคราะหทรพัยากร

สารสนเทศ และจัดการ

สารสนเทศดิจทิลั สนับสนุน

การงานวิจัย สรางเครือขาย

ความรวมมือทั้งและนอก

สถาบันเพื่อแลกเปล่ียนความรู

และใชทรัพยากรรวมกัน และ

ศึกษาพฤติกรรมของ

ผูใชบริการเพือ่มาปรับปรงุการ

ใหบรกิาร 

ชํานาญการพิเศษ 1 คน  

(หัวหนาฝายหอสมุด) 

ชํานาญการ 3 คน 

ปฏิบัติการ 4 คน 

1.มีความรู ความสามารถใน 

การพัฒนาและจัดการทรัพยากร

สารสนเทศ 

2. มีความรู ความสามารถในการ

ใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศ 

3. มทีักษะในการบรกิาร 

4. มีทกัษะในการส่ือสารทัง้

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 



รายงานประจําปสาํนักวิทยบริการ พ.ศ. 2565 37 

นักเอกสารสนเทศ  

(จํานวน 3 คน) 

รวบรวมและพัฒนาสารสนเทศ 

จัดเก็บ และบรกิารสารสนเทศ 

ชํานาญการพิเศษ 1 คน 

ชํานาญการ 1 คน 

ปฏิบัติการ 1 คน 

1.มีความรู ความสามารถใน 

การพัฒนาและจัดการสารสนเทศ 

2. มีความรู ความสามารถในการ

ใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อการเขาถึง

สารสนเทศ 

3. มทีักษะในการบรกิาร 

4.มีทกัษะในการส่ือสารทัง้

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

สนับสนุนระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ (จาํนวน 

3 คน) 

วิเคราะห วางแผน 

ออกแบบ พัฒนา และ 

บํารุงรักษาระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของสํานกั 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ชํานาญการ 2 คน 

ปฏิบัติการ 1 คน 

1. มีความรู ความสามารถในการ

แนวทางการทดสอบคุณสมบัติดาน

เทคนิคของระบบ 

2. มีความรู ความสามารถในการ

เขียนชุดคําส่ังตามขอกําหนดของ

ระบบ 

3. มีความรู ความสามารถในการ

อออกแบบระบบงาน 

ระบบการประมวลผลขอมูล ระบบ

ฐานขอมูล 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

การปองกันความปลอดภัยทางไซ

เบอร 

สนับสนุนงาน

หองสมุด  

(จํานวน 6 คน) 

สนับสนุนการจดัเก็บ และ

บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

พนักงานหองสมุด 6 คน 1. มีความรู ความสามารถในการ

ใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อการเขาถึง

ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. มทีักษะในการบรกิาร 

3.มทีักษะในการส่ือสารทัง้

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

นักวิชาการโสตทัศน

ศึกษา (จํานวน 3 คน 

ไมนับรวมหัวหนา

ฝาย) 

ออกแบบ โครงสรางสื่อการ

เรียนรู  

วิเคราะหเรียบเรียงเน้ือหา 

ควบคุมกระบวนการผลิตสื่อ

การเรียนรูในหลักสูตร

รายวิชา  

ชํ านาญการพิ เศษ  1 คน 

(หัวหนาฝาย) 

ชํานาญการพิเศษ 2 คน 

ชํานาญการ 1 คน 

ใหคําปรึกษาแนะนําการใช การ

ออกแบบ โครงสรางสื่อการ

เรียนรู มีความรูความสามารถใน

การวิเคราะหเรียบเรียงเน้ือหา 

ควบคุมกระบวนการผลิตสื่อการ

เรียนรูในหลักสูตรรายวิชา และ

การผลิตสื่อที่สนับสนุนการ
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ผลิตสื่อทีส่นับสนุนการ

เรียนรูตลอดชีวิต  

เผยแพรองคความรู 

เรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งการ

เผยแพรองคความรู เทคนิค

วิธีการในเรื่องดังกลาว 

ผูปฏิบัติงานโสตทัศน

ศึกษา (จํานวน 3 

คน) 

ใหบริการผลิตสื่อการเรียนรู

สนับสนุนหลักสูตรรายวิชา 

และใหบริการผลิตสื่อการ

เรียนรูตลอด ชีวิต  

บริการหองจัดการเรียนรู

ออนไลน  

ควบคุมอุปกรณการบันทึก

ถายทอดสัญญาณวีดิทัศน  

บันทึกภาพน่ิง ตัดตอ ตกแตง

ภาพ  

ใหบริการติดต้ัง ควบคุม ยืม-

คืนโสตทัศนูปกรณ 

ชํานาญงาน 1 คน 

ปฏิบัติการ 2 คน 

มีความรูความสามารถในการ

รวมใหบริการผลิตสื่อการเรียนรู

สนับสนุนหลักสูตรรายวิชา และ

ใหบริการผลิตสื่ อการเรียนรู

ตลอดชีวิต หองจัดการเรียนรู

ออนไลน ควบคุมอุปกรณการ

บันทึกถายทอดสัญญาณวีดิทัศน 

บันทึกภาพน่ิง ตัดตอ ตกแตง

ภาพ ใหบริการติดต้ัง ควบคุม 

ยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ รวมทั้ง

การ เผยแพรความรู  เทคนิค

วิธีการในเรื่องดังกลาว 

สนับสนุนงาน

เทคโนโลยีทาง

การศึกษา  

(จํานวน 1 คน) 

ใหบริการผลิตสื่อการเรียนรู

สนับสนุนหลักสูตรรายวิชา 

และใหบริการผลิตสื่อการ

เรียนรูตลอดชีวิตพรอม

ใหบริการบริการถายภาพ 

ออกแบบและตัด-ติดสติก

เกอร ตามรองขอ 

ชางพิมพ ชํานาญงานพิเศษ 

1 คน 

มีความรูความสามารถรวม

ใหบริการผลิตสื่อการเรียนรู

สนับสนุนหลักสูตรรายวิชา และ

ใหบริการผลิตสื่อการเรียนรู

ตลอดชีวิตพรอมใหบริการ

บริการถายภาพ ออกแบบและ

ตัด-ติดสติกเกอร ตามรองขอ 

สนับสนุนงานบริหาร 

(จํานวน 9 คน ไมนับ

รวมหัวหนา

สํานักงานฯ) 

สนั บ สนุ น ก า รดํ า เ นิ น ง าน

ทางดานบริหารของสํานักเชน 

ดานนโยบายและแผน การเงิน 

พัสดุ การเจาหนาที่ ธุรการ  

ชํานาญการพิเศษ 1 คน  

(หัวหนาสํานกังานฯ) 

ชํานาญการ 6 คน 

ชํานาญงาน 2 คน 

ปฏิบัติงาน 1 คน 

 

1. มีความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานดานนโยบายและแผน 

การเงิน พัสดุ การเจาหนาที่ ธุรการ 

และดานอาคารสถานที่ 

2.  มี ค ว ามส าม า รถ ในก า ร ใ ช

เ ครื่ อ งมื อต า ง  ๆ  สํ าหรั บการ

ป ฏิ บั ติ ง า น  เ ช น  โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับการ

ปฏิบัติงาน 

3. มีทกัษะในการส่ือสารทัง้

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
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ด้ำนอำคำรสถำนที่  
( จ ำนวน 9 คน) 

ดูแลรักษำควำมสะอำดของ
พื้ นที่ ภ ำย ในและภำยนอก
อำคำร ดูแลควำมเรียบร้อย
เตรียมควำมพร้อมกำรใช้งำน
ของทรัพยำกรสำรเทศ 

จ้ำงเหมำ 3 คน 
แม่บ้ำน 6 คน 

1. สำมำรถบ ำรุงรักษำ ดูแลควำม
สะอำดของพื้นที่ 
2. ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรด้ำน
ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง ำ น แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมของส ำนัก 

 

  

ตารางที่ 3 แสดงฐานะทางการเงินของส านักวิทยบริการ ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

สินทรัพย ์ หนี้สิน ส่วนทุน 

116,902,895.82 บำท 1,176,886.49 บำท 115,726,009.33 บำท 

     

ตารางที่ 4 แสดงผลการด าเนนิงานด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลก าไรสุทธิ 

35,441,304.34 บำท 34,548,254.96 บำท 893,049.38 บำท 

 

ตารางท่ี 5 แสดงงบกระแสเงินสดของส านักวทิยบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายรับ รายจ่าย รายรับสูงกว่ารายจ่าย 

38,339,874.46 บำท 34,757,800.93 บำท 3,582,073.53 บำท 
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แผนภูมภิาพที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบสินทรัพย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 

 

 

แผนภูมิภาพที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบหนีส้ินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 

 (20.00)
 -

 20.00
 40.00
 60.00
 80.00

 100.00
 120.00

เจ้ำหนี้ระยะ
สั้น

เงินรับฝำก
ระยะสั้น

รำยได้สูง /(ต่ ำ) 
กว่ำค่ำใช้จ่ำย

สะสม

รำยได้สูง /(ต่ ำ) 
กว่ำค่ำใช้จ่ำย

ประจ ำปี

รวมส่วนทุน

2565 1.14 0.03 75.33 0.89 115.73

2564 0.81 0.03 73.55 (0.89) 112.16

หน
่วย

 : 
ล้ำ

นบ
ำท

 -
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00
 70.00
 80.00
 90.00

82.43 

0.09 0.11 

34.28 

78.85 

0.13 0.15 

33.88 

หน
่วย

 : 
ล้ำ

นบ
ำท
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แผนภูมิภาพที่ 13  แสดงการเปรียบเทียบรายไดจากแหลงตาง ๆ ของสํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ 

2564-2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบรายจายของสํานักวิทยบริการ ประจําปงบประมาณ 2564-2565 

  

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

รายไดจาก

งบประมาณ

รายไดจาก

คาธรรมเนียมและ

บริการ

รายไดอ่ืน รายไดที่ไมเกิด

จากการ

ดําเนินงาน

2565 17.17 18.01 0.004 0.25

2564 18.70 14.42 0.00 0.34

หน
วย

 : 
ลา

นบ
าท

 

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

คาใชจาย

บุคลากร

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คา

สาธารณูปโภค

คาเส่ือมราคา

และคาตัด

จําหนาย

คาใชจายเงิน

อุดหนุนและ

บริจาค

คาใชจายอ่ืน

2565 17.61 0.52 8.54 0.65 1.08 6.15 - 0.007

2564 16.86 0.50 5.95 2.11 1.51 6.19 0.03 0.003

หน
วย

 : 
ลา

นบ
าท
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ภาคผนวก 

ผูบริหาร และบุคลากรสาํนักวิทยบริการ 

 



รายงานประจําปสาํนักวิทยบริการ พ.ศ. 2565 43 

ผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สํานักงานเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แถวยืน จากซายไปขวา : นายวรพจน นวลสกุล หัวหนาฝายเทคโนโลยีทางการศึกษา ,ดร.อนุสรณ บรรเทิง รองผูอํานวยการ

ฝายจัดการทรัพยากรและพัฒนาสารสนเทศ, ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ ผูอํานวยการ ,ดร.องอาจ เทียบเกาะ รองผูอํานวยการ

ฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

แถวนั่ง จากซายไปขวา : นางจรุีวรรณ สายสมาน หัวหนาสํานักงานเลขานุการ, นางสาวมะลิวัลย สินนอย หัวหนาฝาย

หอสมุด 

 

 

 

 

แถวยืน จากซายไปขวา : นายพัสกร อยูสอน ผูปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน ,นางสาวพิมใจ คําฝอย ผูปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญ

งาน, นางสาวขนิษฐา จูมลี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ ,นางสุทธดา ธีรพงษสวัสดิ์ บุคลากร ชํานาญการ,นางนันทา 

กิจแสวง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ,นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว ผูปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญงาน 

แถวนั่ง จากซายไปขวา : นางสาวมณีวรรณ สาระไทย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ,นางศิมาพร กาเผือกงาม 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ, นางจุรีวรรณ สายสมาน หัวหนาสํานักงานเลขานุการ, นางสาวจีรภา แดงทน 

นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 
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ฝายเทคโนโลยีทางการศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฝายหอสมุด 
 

 

จากซายไปขวา : นายธนาชัย โสภามี ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ชํานาญงาน, นายวรพจน นวลสกุล หัวหนาฝายเทคโนโลยี

ทางการศึกษา, นายเสถียร พระใหญ  ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน, นายธวัชชัย พันธจําปา ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

ปฏิบัติงาน,นางศกุนตลา เกตุวงศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ, นายนรา พิมพพันธ ชางพิมพ ชํานาญงานพิเศษ, 

นายชาญชัย บุญคุม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ,นายอดิศักด์ิ กิจแสวง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ 

 

 

 

แถวยืน จากซายไปขวา : นายภีรติ กระแจะจันทร นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ,นายบุญถนอม จันทรชนะ ผูปฏิบัติงานหอสมุด, 

นายบุณพจน บุญไพโรจน ผูปฏิบัติงานหองสมุด, นางปริญญา บุญศรัทธา บรรณารักษ ชํานาญการ, นางปุชนีย อินทะนา นักวิชาการ

คอมพิวเตอร ชํานาญการ, นางสาวชุษณา นราจันทร บรรณารักษ ชํานาญการ, นายพนม จรูญแสง บรรณารักษ ปฏิบัติการ,นางสาว 

ชนิตา สุวรรณกูฏ นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ, นางสุพัตตรา สุกใส ผูปฏิบัติงานหองสมุด, นางสุคนธทิพย ศิลามน ผูปฏิบัติงานหองสมุด,

นายกันตพัฒน ในเกษตรธนพัฒน บรรณารักษ ปฏิบัติการ, นางสุกญัญา พันธจําปา บรรณารักษ ปฏิบัติการ,นางศิรินาฎ ศรีภักดี 

ผูปฏิบัติงานหองสมุด,นายอนวัช กาทอง นักเอกสารสนเทศ ชํานาญการ   

แถวนั่ง จากซายไปขวา : นางสาวสุพาภรณ ทาจิตต บรรณารักษ ปฏิบัติการ ,นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ นักเอกสารสนเทศ ชํานาญการ

พิเศษ, นางสาวมะลิวัลย สินนอย หัวหนาฝายหอสมุด, นางรุงลาวัลย ลิ่วชวโรจน บรรณารักษ ชํานาญการ, นางวรชิาวรรณ คํามุลตรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ 
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