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บทสรุปผู้บริหาร 

 

 ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการ

บริการทรัพยากรสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

วิสัยทัศน์ คือ เป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ชั้นน าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีพันธกิจ คือ   

1) พัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผลิตสื่อที่

ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนการค้นคว้า 

การวิจัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชน 

2)  บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพ

บร รณารั กษ์  และ เทค โน โลยี ท า งก า รศึ กษ า  

3) ส่งเสริม เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

อีสานใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 4) สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและสากล 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บริหารงานตาม

พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการ ที่

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและประเทศ ภายใต้ส่วน

งานภายใน 3 ส่วน ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ ฝ่าย

เทคโนโลยีทางการศึกษา และฝ่ายหอสมุด มีบุคลากร

จ านวน 42 คน ได้รับงบประมาณประจ าปี แบ่งตาม

ประเภทเงิน เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 

4,711,600 บาท และเงินรายได้จ านวน 14,818,900 

บาท รวมทั้งสิ้น 19,530,500 บาท มีการเบิกจ่าย

งบประมาณแบ่งเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 

4 ,688 ,017 .55  บาท  และ เ งิ น ร าย ได้ จ านวน 

10,688,068.05 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณ

บริหารงานภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์ ก าหนดตัวชี้วัด

ทั้งหมดจ านวน 31 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุ

เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 83.87  สรุปตามยุทธศาสตร์

ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ มีการด าเนินการภายใต้  

1) โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอน 2) โครงการผลิตสื่อและบริการสื่อ

โสตทัศน์ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย คิดเป็น

ร้อยละ 75 รายละเอียดดังนี้ 

1. จัดหาหนังสือ ที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ จ านวน 3,146 ชื่อเรื่อง 

2. จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 6 ฐาน  

3. ผลิตสื่อโสตทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 

จ านวน 58 เรื่อง 

4. ผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อเผยแพร่ใน 

ระบบ UBU LMS จ านวน 13 เรื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพื่อ

สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ มีการด าเนินการ

ภายใต้ โครงการ 1) พัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2) 

โครงการจัดท าห้องสมุดในสวน ผลการด าเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดการ Walk-in ผู้เข้า

ใช้เวบไซต์ ผู้เข้าใช้พื้นที่ Co Working Space จ านวน 

275,878 ครั้ง 
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2 .  การ เข้ า ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์  

650,414 ครั้ง 

3. จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมการรู้

สารสนเทศ 2,442 คน ระดับความรู้ความเข้าใจ คิด

เป็นร้อยละ 89.56 

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายหอสมุด 

ระดับ 4.52 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.79 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ

บริการวิชาการ ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายคิด

เป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้ 

 1. โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการ

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่

การศึกษาอุบลราชธานี (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  

มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 742 คน ระดับความพึง

พอใจคิดเป็นร้อยละ 91.05 

 2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

(เงินรายได้) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 215 คน ระดับ

ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 91.10  

 3. โครงการ การสร้างสื่อการสอนแบบวีดิทัศน์

อย่างง่าย (เงินรายได้) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 37 

คน ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 89.20  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลการด าเนินงาน

บรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้ 

 1. โครงการธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตให้มีความสขุ 

(เงินงบประมาณแผ่นดิน) มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 

450 คน ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.59 

 2. โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา เรื่องการท า

เทียนพรรษาเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

จังหวัดอุบลราชธานี ( เงินงบประมาณแผ่นดิน) 

จ านวน 271 คน ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 

95.60  

 3.  โครงการหนังสือ Photo Book "ธรรม

มาสน์อีสาน" (เงินรายได้) มีการเผยแพร่ Photo 

Book จ านวน 25 หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กรภายใต้

หลักธรรมาภิบาล มีการด าเนินงานภายใต้โครงการ 

1) บริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ ความเสี่ยง

และการจัดการความรู้ 2) โครงการบริหารจัดการ

ภายในส านักวิทยบริการ 3) โครงการบริหารจัดการ

เป็ นห้ อ งสมุ ดสี เ ขี ย ว  ( Green Library)  ผลการ

ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 90.91 โดย

มีการรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน

ต าม เ ก ณฑ์ คุ ณภ าพ  Thailand Quality Award 

(TQA)  ด า เนินการจัดการความรู้  ประเมินและ

วิเคราะห์ความเสี่ยง และการปรับปรุงควบคุมภายใน 

การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี

งบประมาณ 2562 ตามเกณฑ์คุณภาพ Thailand 

Quality Award (TQA) รับตรวจประเมินตามเกณฑ์

มาตรฐานส านักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งผ่าน

การประเมินด้วยคะแนน 92.47 ระดับดีเยี่ยม (G 

ทอง)  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้

มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะปฏิบัติงานอย่างมี

ความสุขและมีความผูกพันกับองค์กร  มีการ

ด าเนินงานภายใต้โครงการ 1) โครงการพัฒนา
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บุคลากร 2) โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร 

3) โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ผลการ

ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 33.33 โดย

บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง คิดเป็นร้อยละ 35 มี

ความสุขในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 67.40 มี

ความผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 78.60 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 

มั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาส านักวิทยบริการให้

สามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการ

ด าเนินการภายใต้ 1) โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) โครงการจัดหา

ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการให้บริการ โดยมีการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. กล้องโทรทัศน์ ระบบ HD จ านวน 1 ตัว 

2. ชุดเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียง 

รูปแบบกระเป๋าถือ จ านวน 1 ชุด 

3. เครื่องบันทึกภาพและเสียงระบบดิจิตอล 

จ านวน 1 เครื่อง 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 2 เครื่อง 

5. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง 

6. เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง

ผ่านระบบเครือข่าย จ านวน 1 ชุด 

7. จอภาพ ขนาด 31.5 นิ้ว จ านวน 1 จอ 

8. เครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ (UHF Self 

Check Kiosk) จ านวน 1 ชุด 

………………………………………………..
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ค าน า 

 

 
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย

อุบลราชธานี ตระหนักถึงความส าคัญในการเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศแก่นักศึกษา 
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ผู้สนใจทั่วไปเป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญในการ
สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน 
วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิต และงานวิจัยที่มี
คุณภาพออกเผยแพร่สู่สังคมทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2562 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
และได้ด าเนินการเสร็จสิ้นตามช่วงระยะเวลา ทาง
ส านั กวิทยบริ การ ได้ จั ดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของ
หน่วยงาน ประกอบด้วยข้อมูล ประวัติความ
เป็นมาของหน่วยงาน การแบ่งส่วนราชการ 
บุคลากร การให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการแก่สังคม
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส าหรับผลงาน
ที่ปรากฏในรายงานประจ าปีฉบับนี้เกิดจากความ
ร่วมมือของบุคลากร ส านักวิทยบริการ ที่มุ่งมั่น
และตั้งใจพัฒนาให้หน่วยงานก้าวหน้าอย่างเป็น
ล าดับและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

จึงขอขอบคุณบุคลากรและทีมงานทุก
ท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูล
และกิจกรรมการด าเนินงานด้านต่าง ๆ จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปและสังคม 

 
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
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ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์กร 

 
1.1 กิจกรรมส ำคัญในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินกิจกรรมส าคญั ในการเป็นแหล่งศึกษาดู

งานด้านการบริการ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม จัดอบรมบริการวิชาการด้านบรรณารักษ์ และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ ฝึกซ้อม

การป้องกันและระงับอัคคีภัย รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน และรับการตรวจประเมินส านักงาน

สีเขียว รายละเอียดดังนี้ 

 
  

                   

กิจกรรม ตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในระดับส ำนัก ประจ ำปีงบประมำณ 2561  
เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 

  

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรมกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวจิัย เมือ่วันที่ 29-30 พฤศจกิายน 2561 
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กำรผลิตสื่อวีดทิัศน์ด้วยสมำร์ทโฟน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 

 

   
กิจกรรม ท ำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกำสส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

 

  
 

  
กิจกรรม วันเดก็แหง่ชำติ ประจ ำปี 2562 เมือ่วันที่ 13 มกราคม 2562 ณ ส านักวิทยบริการ 
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กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติกำร โปรแกรม Adobe Indesign เมื่อวันที่ 5-6 กมุภาพันธ์ 2562 

    
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และกองกลาง มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี เข้าศึกษาดงูาน  

หอจดหมำยเหตุส ำนักวิทยบรกิำร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
 

 
 
 

  
โรงเรียนขุขันธ์วิทยา จังหวัดศรสีะเกษ ศึกษำดงูำนส ำนักวิทยบริกำร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 
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จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ “ธรรมะฝึกจติ ปรับชีวิตให้มีควำมสุข" โดยพระมหาสมปอง 

เมื่อวันที ่25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 

    
 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร เข้ำรับพระรำชทำนเกียรติบัตร รำงวัลห้องสมุดสีเขียว ประจ ำปี 2561 
จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 

 

 
กิจกรรม ประเพณีวันสงกรำนต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ส านักวิทยบริการ 
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กิจกรรมสง่เสรมิการอ่าน วันที ่26 เมษายน 2562 ณ วัดป่าบญุล้อม อ าเภอสว่างวรีะวงศ์ จงัหวัดอุบลราชธานี 
 

  
กำรตรวจเยี่ยมโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว Green office วันที่ 13 พฤษภาคม  2562 

 

  
 

  
ตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ส านักวิทยบรกิาร โดย

คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำ เรื่องกำรท ำเทียนพรรษำเพื่อสืบสำนศิลป- 

วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดอุบลรำชธำนี ประจ ำปีงบประมำณ 2562” ณ ศนูย์การเรียนรู้เทียนพรรษา  
วัดศรีประดู่ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 

 

 
 

 
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี เข้ำศึกษำดูงำนกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว  

เมื่อวันที่ 13 สงิหาคม 2562 
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เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรข่ำยงำนห้องสมุดส่วนภูมิภำค PULINET 

เมื่อวันที่ 14 สงิหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 

  
 

  
กิจกรรม อบรมกำรป้องกันอัคคีภัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

 

  
กิจกรรม อบรมควำมรู้เกี่ยวกับส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
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รับกำรตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 

 
กิจกรรม อบรมคุณธรรม จรยิธรรม และควำมโปร่งใส เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ส านักวิทยบริการ 
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รับตรวจประเมินคุณภำพภำยในตำมระบบ TQA ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 
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1.2 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
1.2.1 ประวัติควำมเป็นมำขององค์กร 

ส า นั ก วิ ท ยบ ริ ก า ร  (The Office of Academic Resources-OAR) เ ป็ น ส่ ว น ร า ชก า ร  ต าม

พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533  แบ่งส่วนราชการภายในส านักวิทยบริการออกเป็น 

4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร และฝ่ายหอสมุด ใน

ปี พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบให้จัดตั้งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยน า

บุคลากร และอุปกรณ์จากฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ส านักวิทยบริการ ไปสังกัดที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ในส่วนฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ยังปรากฏในโครงสร้างของส านักวิทยบริการ แต่ไม่มีการ

ด าเนินการ 

ส านักวิทยบริการ เป็นศูนย์กลางให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและพื้นที่ท างานร่วมกัน  ผลิตสื่อการ

เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพบรรณารักษ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นแหล่ง

เรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการในระดับท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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 1.2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร ประเด็นยุทธศำสตร์  
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1.2.3 โครงสรำ้งกำรแบ่งส่วนรำชกำรส ำนกัวิทยบริกำร 

 - โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรและส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 
 

- โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักวิทยบริกำร 
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 1.2.4 คณะกรรมกำรส ำนักวทิยบริกำร 

1.2.4.1 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำร 

  รองศาสตราจารย์ นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี ประธานกรรมการ 
   (1 เม.ย 2562 - 26 เม.ย 2562)  

  ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
  (27 เม.ย 2562 - ปัจจุบัน) 
 นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ   รองประธาน 
   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่ำง 25 กรกฎำคม 2560 – 24 กรกฎำคม 2562 
 1. นายสมพงษ์  เจริญศิริ  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี  ซามาตย ์
 3. นางกาญจนา สุคนธมณ ี
   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่ำง 1 เมษำยน 2562 – ปัจจุบัน    

1. รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญงิ รัตติมา จีนาพงษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา เตติวัฒน ์
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิศปัตย์ ชัยช่วย 

คณะกรรมกำร ระหว่ำง 1 เมษำยน 2560 -31 มีนำคม 2562 
  1. นายสุรชัย  จูมพระบุตร        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ  กรรมการ 
 2. นายจริศักดิ์  บางท่าไม้ ผู้แทนสภาอาจารย์   กรรมการ 
 3. นายภาคภูมิ สืบนุการณ ์ ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร ์ กรรมการ 
 4. นายขรรค์เพชร ชายทวีป ผู้แทนคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 

5. นายสุขวิทย์ โสภาพล ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์ กรรมการ  
 6. นางสาวสุภัทร ยอดแก้ว ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 7. นางสาวบุญทิวา พ่วงกลัด ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์  กรรมการ   

8. นางกุลธรา มหาดิลกรตัน ์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 

10. นายชูเกียรติ พิทักษ์พรพลลภ ผู้แทนคณะศิลปประยุกต์ฯ กรรมการ 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนัท์ธนา เมธานนท์ ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
 12. นางสาวกาญจนา แปงจติต์ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ฯ  กรรมการ 

13. นางสาวธนวดี ปรีเปรม  ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
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 14 นางสายสนุี ชัยมงคล รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ 

  กรรมการและเลขานุการ  

 15. นางสาวอุษา ผูกพันธ์            หัวหน้าส านักงานเลขานุการ                                                                                                

                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมกำร ระหว่ำง 1 เมษำยน -30 กันยำยน 2562 

 1. นางสายสุนี ชัยมงคล  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ กรรมการ 
 2. นายจริศักดิ์  บางท่าไม้ ผู้แทนสภาอาจารย์   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
 4. นายขรรค์เพชร ชายทวีป ผู้แทนคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทรล์ภัส ชัยหิรัญกิต์ ผู้แทนคณะบริหารศาสตร ์ กรรมการ  
 6. นางสาวอุไรวรรณ สาสังข ์ ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
 7. นางสาวจันทรา ธนวัฒนาวงศ์ ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์  กรรมการ   

8. นางสาวจิดาภา แสงสวันต์    ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 9. นางสาวกิตติมา ศิลปษา ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 

10. นายภูดิส หอมพิกุล ผู้แทนคณะศิลปประยุกต์ฯ กรรมการ 
 11. นายสุรสม กฤษณะจูฑะ ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
 12. นางสาวกาญจนา แปงจติต์ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ฯ  กรรมการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวนธน บุญลือ  ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
 14 นายสรุชัย  จูมพระบุตร         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  และสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ  

15. นางสาวอุษา ผูกพันธ์            หัวหน้าส านักงานเลขานุการ                                                                                                
                                                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  21. นางสาวขนิษฐา จูมล ี         นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
  ผู้ช่วยเลขานุการ ( 1 พ.ค - 30 กย.62) 
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1.2.4.2 คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำร 

  1. นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ประธานกรรมการ 
2. นายสุรชัย จูมพระบุตร  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ 

          รองประธานกรรมการ 
  3. นางสายสุนี  ชัยมงคล  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ กรรมการ 

4. นายสุรชัย ศรีใส   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
เทคโนโลยีทางการศกึษา     กรรมการ 

5. นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อย  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด    กรรมการ
   

  6. นางจุรีวรรณ สายสมาน นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  7. นางสาวขนิษฐา จูมล ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  กรรมการ  

  8. นายวรพจน์  นวลสกุล  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ กรรมการ  

  9. นางสาวขนิษฐา  ทุมมากรณ์ นักเอกสารสนเทศ ช านาญการพิเศษ  กรรมการ

  10. นางสาวชุษณา  นราจันทร์ บรรณารักษ์ ช านาญการ    กรรมการ 

  11. นายพนม  จรูญแสง  บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ    กรรมการ 

  12. นางสาวอุษา ผูกพันธ ์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ

  13. นางสาวมณีวรรณ สาระไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ  

         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนที่ 2  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
2.1 ผลงำนเดน่ในรอบปี พ.ศ. 2562 
 ส านักวิทยบริการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว  (Green Office) จัดโดยกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงาน และด าเนินการตาม

เกณฑ์มาตรฐาน  

     
รับกำรตรวจประเมินระดับพื้นที่ วันที่ 21 มถิุนายน 2562 

 

  

  
รับกำรตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียว ระดับประเทศ ซึ่งผ่านการประเมินดว้ยระดับคะแนน 92.47 

ระดับดีเยีย่ม (G ทอง) ของประเทศ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 
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2.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์ส ำนักวิทยบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ปี พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงบประมาณสนับสนุนการ

ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการ จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ มีการ

ก าหนดตัวชี้วัด ทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 26 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.87 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.13 โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ ที่ทนัสมัย และสอดคล้องกับควำม         

ต้องกำร ของผู้ใช้บริกำร  

เป้ำประสงค ์: ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์มีความทันสมัยน่าสนใจ และสอดคล้องกับความ 

       ต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

       ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ มีการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ โดยการส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ จัดหา /พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศตามที่สนับสนุนตาม มคอ.3 ของรายวิชา พัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน และตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน
1 ตัวชี้วัด จ าแนกดังนี ้

1.จ ำนวนทรพัยำกรสำรสนเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

            มีการจัดหาทรัพยากรหนังสือ วารสาร เพื่อให้บริการ จ าแนกเป็น หนังสือทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ จ านวน 156,578 เล่ม วารสาร จ านวน 2,042 ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับและส านักวิทยบริการ จัดหา จ านวน 23 ฐาน โดยมีรายละเอียดดังแสดง

ในตารางที่ 1   

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนหนงัสือหนังสือ วารสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562  

ประเภท 
จ ำนวน 

งบประมำณ 2561 งบประมำณ 2562 

1. หนังสือแยกตำมสำขำวิชำ     

1) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 66,436 เล่ม   64,935 เล่ม 

2) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10,722 เล่ม  12,256 เล่ม 

3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39,469 เล่ม 38,282 เล่ม 
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ประเภท 
จ ำนวน 

งบประมำณ 2561 งบประมำณ 2562 

2. หนังสือข้อมลูท้องถิ่น 9,580 เล่ม   11,149 เล่ม 

3. วิทยำนิพนธภ์ำษำไทยภำษำต่ำงประเทศ 1,132 เล่ม  1,147 เล่ม 

4. วิจัยภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ  5,302 เล่ม 5,406 เล่ม 

5. หนังสืออ้ำงอิงภำษำไทยภำษำต่ำงประเทศ  9,012 เล่ม 9,000 เล่ม 

6. หนังสืออื่น ๆ (นวนิยำย เรื่องสั้น วรรณกรรม

เด็กฯ) 

14,925 เล่ม  9,666 เล่ม 

7. วำรสำร     

1) วารสารวิชาการ 1,774 ชื่อเรื่อง  1,833 ชื่อเรื่อง  

2) นิตยสารบันเทิง               268 ชื่อเรื่อง               269 ชื่อเรื่อง 

8. สื่อโสตทัศน์                                 

8.1 สื่อโสตทัศน์ภาษาไทย 8,999 รายการ 9,482 รายการ 

8.2 สื่อโสตทัศน์ภาษาต่างประเทศ            4,554 รายการ 4,462 รายการ 

 ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงจ านวนหนังสือตามสาขาวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงจ านวนหนังสือตามสาขาวิชา เปรียบเทยีบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนฐานข้อมูลออนไลน์ ปี พ.ศ. 2560 -2562 

ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 
27 ฐำน 29 ฐำน 23 ฐำน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ บอกรับ   
1. ACS  Publication  1. ACS  Publication  1. ACS  Publication  
2. ABI/INFORM Complete  2. ABI/INFORM Complete  - 
3. ACM  Digital Library 3. ACM  Digital Library 2. ACM  Digital Library 

สำขำ
มนุษยศำสตร์

และ
สังคมศำสตร์

57%สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์

สุขภำพ
9%

สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี
34%

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

สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

2562 2561
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ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 
4. Education Research 
Complete  

- - 

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

7. Proquest  Dissertation and 
Thesis Global 

5. Proquest  Dissertation and 
Thesis Global 

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

Complete 
8. Academic Search Complete 

12. Computer and Applied 
Science Complete 

- 9. Computer and Applied 
Science Complete 

- 11. Ebsco Discovery Service 
Plus Fulltext 

10. Ebsco Discovery Service 
Plus Fulltext 

13. Communication and Mass 
Media Complete 

- - 

14. Emerald Management 
(EM92) 

12. Emerald Management 
(EM92) 

11. Emerald Management 
(EM92) 

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

- - 

17. กฤตภาคออนไลน์  14. กฤตภาคออนไลน์  -  
18. ฐานข้อมูลกฎหมาย 15. ฐานข้อมูลกฎหมาย 13. ฐานข้อมูลกฎหมาย 
19. Ebsco Discovery Service 
Plus Fulltext 

- - 

20. Ebook Academic 
collections 

16. Ebook Academic 
collections 

14. Ebook Academic 
collections 

21. CRCNetBase 17. CRCNetBase 15. CRCNetBase 
22. Ebook collections 18. Ebook collections  16. Ebook collections 
 19. Ookbee (Buffet) - 

http://www.uptodate.com/online
http://www.matichonelibrary.com/login/ubuacth/
http://www.matichonelibrary.com/login/ubuacth/
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ปีงบประมำณ 2560 ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 
 20. Books 24x7 - 
 21. National Geographic - 
23. Emerald Management (ซื้อ
ขาดบางส่วน) 

22. Emerald Management (ซื้อ
ขาดบางส่วน) 

17. Emerald Management (ซื้อ
ขาดบางส่วน) 

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

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

วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข บอกรับ  
25. Access Medicine - - 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ บอกรบั   

26. Access Engineering 26. Access Engineering  - 
คณะเภสัชศำสตร์ บอกรับ  
27. Access Pharmacy  27. Access Pharmacy - 
คณะรัฐศำสตร์ บอกรับ   

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

  

 2. ทรัพยำกรสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของผูใ้ช้บริกำร 

   มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยตั้งค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 95 ของผลส ารวจทั้งหมด ผลการส ารวจ จ านวน 3,466 ชื่อเรื่อง ไม่มีสินค้า จ านวน 320 ช่ือเรื่อง ผลส ารวจ 

คิดเป็นจ านวน 3,146 ชื่อเรื่อง ด าเนินการจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 3,146 ชื่อเรื่อง คิดเป็น

ร้อยละ 100 และมีสถิติการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ รวม 111,791 ชื่อเรื่อง  
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ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศแยกตามสาขา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ผลิตสื่อโสตทัศน์ที่สอดคล้องกับกำรเรยีนกำรสอน 

            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ มีการใหบ้ริการผลิตสื่อโสตทัศน์ที่สอดคล้อง

กับการเรียน การสอน ให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยตั้งค่าเป้าหมาย จ านวน 55 เรื่อง ผลการด าเนินการผลิตสื่อ

โสตทัศน์ที่สอดคล้องกับการเรียน การสอน จ านวน 58 เรื่อง รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 จ านวนเรื่องการผลิตสื่อโสตทัศน์ทีส่อดคล้องกับการเรียน การสอน ปีงบประมาณ 2560-2562 

คณะ/หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 

2560 
ปีงบประมำณ 

2561 
ปีงบประมำณ 

2562 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 11 3 4 

2.คณะนิติศาสตร์ 2 0 4 

3. คณะบริหารศาสตร์ 4 2 1 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ 2 3 1 

5. คณะเภสัชศาสตร ์ 1 3 1 

6. คณะรัฐศาสตร ์ 1 2 1 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 8 5 7 

8. คณะวิทยาศาสตร ์ 8 25 36 

9. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 0 12 1 

10. คณะศิลปศาสตร ์ 1 0 2 

11. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 0 0 

รวม 40 55 58 

สำขำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

34,958
สำขำมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ 

58,267

สำขำวิทยำศำสตร์
สุขภำพ, 6,357 

อื่น ๆ 12,209
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำรให้บริกำรเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริกำร  
 เป้ำประสงค ์: พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการใชแ้ละเข้าถงึ 

  ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ มีการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการให้บริการเพื่อ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการโดยพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการใช้และ
เข้าถึงทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 6 ตัวชี้วัด ผล
การด าเนินการ บรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัด จ าแนกดังนี ้

1. สถิติกำรเขำ้ใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562 
  มีการพัฒนาการให้บริการ โดยตั้งค่าเป้าหมายการเข้าใช้บริการ (walk in)  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

21,000 ครั้ง/เดือน ผลการด าเนินการ มีผู้เข้าใช้บริการ (walk in) จ านวน 251,730 ครั้ง เฉลี่ย 20,977 ครั้ง/

เดือน ผู้เข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ตั้งค่าเป้าหมาย จ านวน 50,000 ครั้ง/เดือน ผลการด าเนินงาน จ านวน 

656,952 ครัง้ เฉลี่ย 75,858 ครั้ง/เดือน  รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงสถิติการเข้าใชบ้ริการส านักวทิยบริการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 -2562 (ครั้ง) 

บริกำร 
ปีงบประมำณ 

2560  
ปีงบประมำณ 

2561  
ปีงบประมำณ 

2562 

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

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

   2.1 การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 829,655 950,670 656,952 

   2.2 การเข้าใช้เว็บไซต์ส านักวิทยบริการ 22,596  27,050 42,270 

   2.3 การเข้าใช้เว็บไซต์งานข้อมูลท้องถิ่น 176,510 245,026  211,074 

3. สถิติกำรใช้บริกำรฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 587  1,284 1,261 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
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ตารางที่ 5 แสดงสถิติการเข้าใชบ้ริการห้องสมุด (walk in) จ าแนกตามคณะ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

คณะ ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ2562 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 8,680 7,433 

2.คณะนิติศาสตร ์ 20,685 16,421 

3. คณะบริหารศาสตร์ 34,437 34,824 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ 5,692 6,394 

5. คณะเภสัชศาสตร ์ 16,209 15,964 

6.คณะรัฐศาสตร ์ 33,011 35,285 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 24,888 19,269 

8. คณะวิทยาศาสตร ์ 26,809 24,828 

9.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 5,752 4,486 

10. คณะศิลปศาสตร ์ 34,449 44,539 

11.คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2,331 1,763 

12.นักศึกษาลืมบัตร 3,230 - 

13.อาจารย์และบุคลากร 2,157 2,601 

14.บุคคลภายนอก 3,145 3,216 

15.วิทยาลัยสาธารณสุขสริินธร 40 - 

16.ผู้เข้าใช้บริการ 24 ชม 4,206 34,707 

รวม 225,721 251,710 

 ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ ์2563 
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ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงสถิติการเข้าใช้บริการหอ้งสมุด (walk in) ประจ าปี พ.ศ. 2561 -2562 

  

 2. กำรอบรมส่งเสริมกำรรู้สำรสนเทศ  

 มีการจัดอบรมส่งเสรมิการรู้สารสนเทศ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม จ านวน 2,442 คน 

ระดับความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้าร่วมอบรม คิดเป็นร้อยละ 89.56 รายละเอียด ดังนี้    

 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ 2562  

คณะ 

ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 

จ ำนวน (คน) 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

คิดเป็นร้อยละ  
จ ำนวน (คน) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 90  
 
 
 
 
 
 

75.72 

282  
 
 
 
 
 
 

89.56 

2. คณะนิติศาสตร ์ 122 79 

3. คณะบริหารศาสตร์ 202 291 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ 132 229 

5. คณะเภสัชศาสตร ์ 314 27 

6. คณะรัฐศาสตร ์ 542 562 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 94 218 

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

คณะเกษตรศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นักศึกษาลืมบัตร

อาจารย์และบุคลากร
บุคคลภายนอก

วิทยาลัยสาธารณสขุสิรนิธร
ผู้เข้าใช้บริการ 24 ชม

2562 2561
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คณะ 

ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 

จ ำนวน (คน) 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

คิดเป็นร้อยละ  
จ ำนวน (คน) 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
คิดเป็นร้อยละ 

8. คณะวิทยาศาสตร์ 197 283 

9. คณะศิลปศาสตร ์ 65 342 

10. คณะศิลปประยุกต์ศาสตร์ฯ 125 56 

11. วิทยาลัยแพทย์ฯ 99 73 

รวม 1,982 75.72 2,442 89.56 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
  

 
ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ 2562 
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ตารางที่ 7 แสดงจ านวนสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้ง) ประจ าปีงบประมาณ 2561-2562  

ฐำนข้อมูล 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2561 

ปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2562 
เพ่ิม-ลด 

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

7. ISI Web of Science  15,303 17,858 16.70 

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

20. 2ebook ภาษาไทย 40 73 82.50 
21. UpToDate 141,751 199,518 40.75 
22. EDS (Ebsco Discovery Service) 18,290 8,617 -52.89 
23. iGLibrary (ซื้อขาด) 131 91 -30.53 
24. Gale Virtual Reference Library  6,871 4,316 -37.19 
25. CINAHL Complete 6,617 1,658 -74.94 
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ฐำนข้อมูล 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2561 

ปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2562 
เพ่ิม-ลด 

26. Education Research Complete  1,221 - - 
27. Communication and Mass Media Complete 5,108 -  
28.OokBee 3,104 - - 
29.Book24x7 7,108 - - 
30. National Geography 1,496 - - 

รวม 962,084 656,952 -31.72 
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ปีงบประมาณ 2562 เปรียบเทียบปงีบประมาณ  2561 
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3. จ ำนวนกำรผลิตสื่อโสตทัศน์ตำมทีร่้องขอ 

 มีการให้บริการผลิตสื่อโสตทศัน์ที่ตามที่ร้องขอ ให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยก าหนดเป้าหมาย ร้อย
ละ 80 ผลการด าเนินการผลิตสื่อโสตทัศน์ที่ตามที่ร้องขอ ร้อยละ 100 ดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนการผลติสื่อโสตทัศน์ตามที่ร้องขอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

หน่วยงำนที่ขอใช้บริกำร 
ปีงบประมำณ 

2560 
ปีงบประมำณ 

2561 
ปีงบประมำณ 

2562 
คณะเกษตรศาสตร ์ 2 - - 
คณะนิติศาสตร์ 1 - 4 
คณะพยาบาลศาสตร ์ - 2 2 
คณะเภสัชศาสตร ์ 2 - 2 
คณะรัฐศาสตร ์  1 1 - 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 1 - 1 
คณะวิทยาศาสตร ์ - 2 2 
ส านักงานอธกิารบด ี 31 29 25 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - 1 - 
ศูนย์เครื่องมอืกลาง - 2 2 
หน่วยงานภายนอก - - 1 

รวม 38 37 39 

 4. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู ้

รำยกำร จ ำนวน 

1.คอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้น 78 เครื่อง 

2. แทปเล็ต   40 เครื่อง 

3. หอ้งประชุมกลุ่มย่อย 14 ห้อง 

4. ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ 1 ห้อง 

5. หอ้งสตูดิโอ 2 ห้อง 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
 

5. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2562 

บริกำร ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 

1. ทรัพยากรสารสนเทศ 4.32 4.51 4.52 

2. เทคโนโลยีทางการศึกษา 4.81 4.77 4.82 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ 

 เป้ำประสงค์ : มีความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ อย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความ 

      เขม้แข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 

 ปี พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานบริการวิชาการโดยการสร้าง

เครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนและสังคม ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 3 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายจ านวน 3 

ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับนโยบำยของ    

    มหำวิทยำลัย 

โครงกำร 
แหล่ง

งบประมำณ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผู้เข้ำร่วม ควำมพึงพอใจ 

1. โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการพฒันา

ห้องสมุดโรงเรียนขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นทีก่ารศึกษา

อุบลราชธาน ี

เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

742 คน ร้อยละ 91.05 

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 เงินรายได ้ 215 คน ร้อยละ 91.10 

3. โครงการ การสร้างสื่อการสอนวีดิทัศน์อย่างง่าย เงินรายได ้ 37 คน ร้อยละ 89.20 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 เป้ำประสงค์ : 1. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

   2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรตระหนักถึงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม    

   ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอัตลักษณ์ของ 

   มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดส านึกรักบ้านเกิดและองค์กร 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการเป็นแหล่งบริการข้อมูลท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และส่งเสริม เผยแพร่ 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี ้

 1. กำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ควำมรู้ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ 

ส านักวิทยบริการมีการสร้างแหล่งให้บริการข้อมูลท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยงาน

ข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ฝ่ายหอสมุด เป็นผู้ด าเนินการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ทั้งใน

รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อออนไลน์ ภายใต้เว็บไซต์ของงานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ 

(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่บนระบบ

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ตภายใต้ชื่อเว็บไซต์ “สารสนเทศท้องถิ่น ณ อุบลราชธานี” 

(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo) ทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ 
ที ่ ชื่อเรื่อง 
1 บุญผาสาดเผิ่ง (ปราสาทผึ้ง) ลอยเรือไฟ บุญบ้านทุ่งใหญ่อุทิศให้บรรพชน  

2 แหล่งโบราณคดีขอมบ้านขะโหมย วัดโพธิ์ศรีทุ่งใหญ่ 

3 ธรรมมาสน์ หอแจก ศิลปะช่างญวน วัดธรรมละ 

4 ฮูปแต้ม จิตรกรรมฝาผนังสิมวัดหนองเหล่า  

5 โน้ตเพลง บทบรรเลงดนตรีพื้นเมืองอีสาน 

6 ลอยเรือไฟ ไต้ประทีปเทียนชัย ในบุญออกพรรษาเดือนสิบเอ็ด  

 

และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และฐานข้อมูลทอ้งถิ่น (session) ทั้งหมด 

211,074 ครั้ง ดังนี้ 
 

 

http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=4671
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=4762
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=4796
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=4839
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=4902
http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=4999
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ที ่ เว็บไซด์และฐำนข้อมลู 
จ ำนวนกำรเขำ้
ชม (session) 

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

2 องค์ความรู้จากโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubu-art-culture) 

6,077 

3 ช่างเทียนพรรษาเมืองอุบล (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/candlehandicraft) 324 
4 พระดังเมืองอุบล (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/monkubon) 916 
5 บทเรียนเพื่อการเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น

(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/learning) 
777 

6 ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุบล (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/picture) 4,706 
7 ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมบ้านสมพรรตัน์ (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ 

sompornrat) 
12,910 

8 ไม้ย้อมสีธรรมชาต ิ(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/tint) 9,949 
9 วัดในจงัหวดัอุบลราชธาน ี(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubon_temple) 4,851 
10 สารสนเทศอีสาน ณ อุบลราชธานี (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo) 43,916 
11 หนังสือหายาก (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/rarebook) 2,919 
12 แหล่งท่องเทีย่วจังหวัดอุบลราชธานี (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubontravel) 16,145 
13 คลังข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธม์หาวิทยาลัยอบุลฯ 

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

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

81,596 

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

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

2. โครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม  

โครงกำร 
แหล่ง

งบประมำณ 

ผลกำรด ำเนนิงำน 
จ ำนวน

ผู้เขำ้ร่วม 
ควำมพึงพอใจ 

ผลผลิตงำนทีส่่ง
มอบ 

1.โครงการธรรมะฝึกจิตปรับชวีิตให้มี
ความสุข 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

450 คน ร้อยละ 88.59 - 

2. โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา เรื่องการ
ท าเทยีนพรรษาเพื่อสืบสาน

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

271 คน ร้อยละ 95.60 ผลงานเทียนพรรษา 
 

http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-research
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โครงกำร 
แหล่ง

งบประมำณ 

ผลกำรด ำเนนิงำน 
จ ำนวน

ผู้เขำ้ร่วม 
ควำมพึงพอใจ 

ผลผลิตงำนทีส่่ง
มอบ 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี   
3. โครงการหนงัสือ Photo Book  
"ธรรมมาสน์อีสาน" 

เงินรายได ้ - - Photo Book 
ธรรมมาสน์อีสาน  

25 หน่วยงาน 

  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล    

เป้ำประสงค์ : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมภิบาล และมีภาพลักษณ์ที่ดีมีการ 

   บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่ 

   เอื้อต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข  

 ปี พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร โดยการสร้างจิตส านึกและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงอาคารสถานที่และ

ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการท างานอย่างมีความสุข 

ปลอดภัย เป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองค์กร การสร้าง

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของส านักวิทยบริการให้ปรากฏต่อ

ประชาคมและบุคคลภายนอก และการลดต้นทุนต่อหน่วย ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 11 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย

จ านวน 10 ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1. กำรบริหำรจัดกำรที่ดีและมีธรรมำภิบำล 

มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยการจัดกิจกรรมส านักวิทย์สัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารและ

บุคลากร ประชุมพบปะ ทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อเสนอปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการ

ธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตให้มีควำมสุข กำรท ำเทียนพรรษำเพ่ือสืบสำนศิลปวัฒนธรรม



รายงานประจ าปี 2562 ส านักวิทยบริการ 

 

~ 34 ~ 
 

ปฏิบัติงานและการให้บริการ ด าเนินกิจกรรมทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ ส่วน

เสีย มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการของส านักวิทยบริการ 

 

 
2.กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มีการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพ Thailand 

Quality Award (TQA) โดยรับตรวจประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  ผลการ

ตรวจประเมิน ดังตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินประกันคุณภาพการายในตามเกณฑ์คุณภาพ Thailand Quality Award (TQA) ปี

การศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

หัวข้อ 
ผลกำรประเมนิ 

(คะแนน) 
หมวด 1 กำรน ำองคก์ร ไม่รับประเมิน 
หมวด 2 กลยุทธ ์ ไม่รับประเมิน 
หมวด 3 ลูกค้ำ  
 3.1  เสียงของลูกค้า ร้อยละ 10 
 3.2  ความผูกพันของลกูค้า ร้อยละ 10 
หมวด 4 กำรวดั กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู ้ ไม่รับประเมิน 
หมวด 5 บุคลำกร ไม่รับประเมิน 

บริหารจัดการที่ดี

และมีธรรมาภิบาล
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หัวข้อ 
ผลกำรประเมนิ 

(คะแนน) 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติกำร  
 6.1  กระบวนการท างาน ร้อยละ 5 
 6.2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ ร้อยละ 5 
หมวด 7 ผลลัพธ ์  
 7.1  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ/ รวมทัง้พันธกิจอื่น  ร้อยละ 10 
 7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นลูกค้า ร้อยละ 10 
 7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นบุคลากร ร้อยละ 5 
 7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดแูลองค์กร  ร้อยละ 5 
 7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน การตลาด ร้อยละ 5 

 

3. กำรจัดกำรควำมรู ้

       มีการก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 หัวข้อ และ

เผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการ ดังนี้ 

หัวข้อ วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 
1.คลังข้อมูลสารสนเทศในส่วน
ส านักงานเลขานุการ 

วัตถุประสงค์ : จัดท าคลังข้อมลู
สารสนเทศของส านักงาน
เลขานุการ  
กลุ่มเป้ำหมำย : บุคลากร
ส านักงานเลขานุการ 

มีพื้นที่จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานเลขานุการ 
http://www.oar.ubu.ac.th/datawarehouse/ 

 
2.ตารางอายุการจัดเก็บเอกสาร
ทางราชการ ตามระเบียบงานสาร
บรรณ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีคู่มือตาราง
อายุการเก็บเอกสาร 
กลุ่มเป้ำหมำย : งานธุรการทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

มีคู่มือการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

http://www.oar.ubu.ac.th/datawarehouse/
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หัวข้อ วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนนิงำน 

 
3. แนวปฏิบัตทิี่ดีในการสื่อสาร
กับผู้ใช้บรกิาร 

วัตถุประสงค์ : เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 
กลุ่มเป้ำหมำย : บรรณารักษ์คณะ
และบุคลากรฝ่ายหอสมุด 

มีแนวปฏิบัติในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการ 

4.การน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้
ในการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ : เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรฝ่าย
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

มีแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ 

 
4. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง และการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน พบความเสี่ยง 

จ านวน 4 หัวข้อ ด าเนินการจัดการอยู่ในระดับยอมรับได้ จ านวน 1 หัวข้อ การปรับปรุงควบคุมภายใน จ านวน 

4 หัวข้อ ด าเนินการจัดการอยู่ในระดับยอมรับได้ จ านวน 4 หัวข้อ รายละเอียด ดังนี้ 

การบริหารความเสี่ยง 

ประเภทควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยง ประเมนิผลกำรจัดกำร 
ด้ำนควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรพัย์สิน 

1.ความปลอดภยัของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการด้านระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

ยอมรับความเสีย่งไม่ได้ เนือ่งจากยังไม่สามารถ
ติดตั้งจุดจ่ายน้ าได้ และน าไปด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 

2.ความเสียหายจากการขับรถในราชการแล้ว
เกิดอุบัติเหต ุ

ยอมรับความเสีย่งไม่ได้ เนือ่งจากยังไม่มกีาร
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวทิยาลัย 
และโอนความเสี่ยงไปให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ในปีงบประมาณ 2563 



รายงานประจ าปี 2562 ส านักวิทยบริการ 

 

~ 37 ~ 
 

ประเภทควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยง ประเมนิผลกำรจัดกำร 
3.การซ่อมแซมหลังคาของกองกายภาพฯยัง
ไม่แล้วเสร็จ 

ยอมรับความเสีย่งไม่ได้ เนือ่งจากยังมกีารรั่วซมึ 
จะต้องมกีารมงุคา และน าไปด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563 

4.สุขภาพบุคลากรและผู้ใช้บริการ จากการใช้
น้ าภายในอาคาร (น้ ามีสีเหลือง) 

ยอมรับความเสีย่งได้ และต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพของท่อ และถังเก็บน้ าภายในอาคาร 

 

  

 

การปรับปรุงควบคุมภายใน 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/วัตถุประสงค์
ของกำรควบคมุ 

ควำมเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่ ประเมนิผลกำรจัดกำร 

ด้ำนสภำพแวดล้อมกำรควบคุม (มำตรฐำนควบคุมภำยใน) 
ฝ่ายบริหารก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุตธิรรมและ
จ าเป็นเพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานจะมีความ
ซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม 

1.ยงัไม่มีการจัดท าเกณฑ์เพื่อก าหนดสิ่งจูงใจ
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และ
ถือปฏิบัติตามจริยธรรม 

ยอมรับความเสีย่งได ้

ด้ำนกิจกรรมกำรควบคุม (มำตรฐำนควบคุมภำยใน)    
บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม 

2.ช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ยังไม่
ครอบคลุม 

ยอมรับความเสีย่งได ้

ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (จำกกำรส ำรวจปัญหำ และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน  
การปฏิบัตงิานและให้บริการ 3.การปฏิบัตงิานและให้บริการล่าช้า เนื่องจาก

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการซ่อมบ ารุง
ระบบคอมพิวเตอร ์

ยอมรับความเสีย่งได ้

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 4.การสูญหายของข้อมูล ระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลในระบบเครือขา่ย 

ยอมรับความเสีย่งได ้

 

  

  



รายงานประจ าปี 2562 ส านักวิทยบริการ 

 

~ 38 ~ 
 

 5. กำรพัฒนำสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อกำรเรียนหรือกำรค้นคว้ำ และกำรท ำงำน

อย่ำงมีควำมสุข 

 ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)   และเกณฑ์

มาตรฐานส านักงานสีเขียว (Green Office) มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม

และภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการท างานอย่างมีความสุข ปลอดภัย โดยการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถ

ด้านหน้าอาคารสารสนเทศ ปรับปรุงหลังคาอาคารสารสนเทศ ปรับปรุงพ้ืนที่ด้านหน้าห้องสมุด เพื่อความร่มรื่น 

สวยงาม จากความร่วมมือของบุคลากรส านักวิทยบริการ และรับตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานสี

เขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 รับการตรวจประเมินระดับประเทศ เมื่อวันที่ 4 

กันยายน 2562 ซึ่งผ่านการประเมินด้วยคะแนน 92.47 ระดับดีเย่ียม (G ทอง) 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีประสิทธิภาพมีสมรรถนะปฏิบัติงานอย่างมี 

   ความสุขและมีความผูกพันกับองค์กร 

เป้ำประสงค์ : บุคลากรที่มสีมรรถนะสูงในการท างาน สามารถขับเคลื่อนส านักวิทยบริการให้บรรล ุ

        วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย 

        ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 

 ปี พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  และจัดให้มีสวัสดิการที่

เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 3 ตัวช้ีวัดบรรลุเป้าหมาย 

1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

 - บุคลำกรที่มีสมรรถนะสูง  

 ค านวณจากบุคลากรที่มีผลการประเมินด้านสมรรถนะ 5 ด้าน ที่มีผลคะแนน 90 ขึ้นไป ตั้งค่า

เป้าหมาย ร้อยละ 5 ผลการด าเนินงาน บุคลากรมีผลการประเมินคะแนน 90 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35           

ฝ่าย 
คะแนนระหว่าง 61-80 คะแนนระหว่าง 81-100 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ส านักงานเลขานุการ 4 - 9 13 
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 3 1 5 7 
ฝ่ายหอสมุด 7 - 14 21 

รวม 14 1 28 41 

  

 - บุคลำกรที่มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 

 ประเมินระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย 

ตั้งค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 ผลการประเมนิ บุคลากรมีความสุข คิดเป็นร้อยละ 67.40 
 

คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 
ปีงบประมำณ 2561 

(คน) 

ปีงบประมำณ 2562 

(คน) 

75.00 – 100.0 (Very Happy) 1 9 

50.00 – 74.99 (Happy) 19 21 

25.00 – 49.99 (Unhappy) 5 3 

รวม 25 33 
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 - บุคลำกรที่มีควำมผูกพันต่อองค์กร 

 ประเมินระดับความผูกพันของบุคลากร โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย ตั้งค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ผลการประเมิน บุคลากรมีความผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 78.60 

คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 
ปีงบประมำณ 2561 

(คน) 

ปีงบประมำณ 2562 

(คน) 

75.00 – 100 8 22 

50.00 – 74.99 13 11 

25.00-49.99  4 - 

รวม 25 33 

 

- รำงวัลที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
 บุคลากรส านักวิทยบริการ คือ นายวรพจน์ นวลสกุล ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ช านาญการพิเศษ และนายนรา พิมพ์พันธ์ ต าแหน่ง ช่างพิมพ์ ช านาญงานพิเศษ ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา 
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บุคลากรส านักวิทยบริการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 

ขุนเลเกมส์ ระหว่างวันที่ 1-9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี โดยมี นายบุญถนอม 

จันทร์ชนะ ต าแหน่งพนักงานห้องสมุด ระดับ 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กรีฑาประเภทวิ่ง 3,000 เมตร และ 

เหรียญทองแดง ประเภทเดินทน 3,000 เมตร   
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ยุทธศำสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทนัสมัย มั่นคง 

ปลอดภัยเพื่อพัฒนาส านักวิทยบริการให้สามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ :  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 

   และการบริการตามพันธกิจของส านักวิทยบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง 

   ต่อการด าเนินงานในยุคดิจิตอล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 1 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ และมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่

สอดคล้องกับการด าเนินงานและการบริการของส านักวิทยบริการ ดังนี้ 

 

รำยกำรครุภณัฑ์ จ ำนวน หน่วยนับ 
1. กล้องดจิิตอลบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระบบ HD 1 ตัว 

2. ชุดเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียงรูปแบบกระเป๋าถือ  1 ชุด 
3. เครื่องบันทึกภาพและเสียงระบบดิจิตอล 1 เครื่อง 
4. เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง 
5. เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครือข่าย  1 ชุด 
6. จอภาพ ขนาด 31.5 นิ้ว 1 จอ 
7. เครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมตัิ (UHF Self Check Kiosk) 1 ชุด 
8. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง 
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ส่วนที่ 3  

สำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำร 
 

3.1 ด้ำนงบประมำณ 

 3.1.1 งบประมำณที่ได้รับจดัสรร 

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดร้ับจัดสรรเงินงบประมาณแผน่ดิน 

จ านวน 4,711,600 บาท เงินรายได้ จ านวน 14,613,400 บาท รวมทั้งสิ้น 19,530,500 บาท แยกตาม

โครงการ หมวดรายจ่าย และแหล่งงบประมาณ ดังแสดงในตารางที่ 10 -11   

 

 ตารางที่ 10 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 (บาท) 

ประเภท
งบประมำณ 

ปีงบประมำณ 2561 ปีงบประมำณ 2562 ร้อยละกำรเพิ่ม-ลดลง 
รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

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

เงินรายได ้ 16,573,250 10,406,401 14,818,900 10,688,068.05 -10.58 2.70 
รวม 20,964,100 14,758,760 19,530,500 15,376,085.60 -6.84 4.18 

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2561 กันเงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็นเงินทุนส ารองร้อยละ 10 (จ านวน 1,630,660 บาท) 
 

ตารางที่ 11 งบประมาณที่ได้รบัจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย (บาท) 

หมวดรำยจ่ำย 
ปีงบประมำณ 2562  

รวม 
เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได ้

ค่าตอบแทน - 340,200 340,200 

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

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

ค่าจ้างบุคลากร - 2,600,000 2,600,000 

ค่าสาธารณูปโภค - 2,720,000 2,720,000 

เงินอุดหนุนทั่วไป 373,100 83,000 456,100 

งบลงทุน - 1,723,300 1,723,300 

รวม 4,711,600 14,818,900 19,530,500 
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ตารางที่ 12 งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามโครงการ 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร 

 งบประมำณตั้งแผน (บำท)  
 เงิน

งบประมำณ
แผ่นดิน  

 เงินรำยได้   รวม  

1 โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน ด้านสังคมศาสตร์ 

478,900 - 478,900 

2 โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2,763,200 - 2,763,200 

3 โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

899,100 - 899,100 

4 โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

- 2,000,000 2,000,000 

5 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศกึษา
มหาวิทยาลัย 

- 863,600 863,600 

6 โครงการผลิตสื่อและบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา - 202,200 202,200 

7 โครงการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบรกิาร - 1,694,800 1,694,800 

8 โครงการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ ความเสี่ยง และ
การจดัการความรู ้

- 100,000 100,000 

9 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด 197,300 494,800 692,100 
10 โครงการบริหารจัดการการเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) - 215,000 215,000 
11 โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเป็น Green Library - 115,000 115,000 
12 โครงการจัดท าห้องสมุดในสวน - 100,000 100,000 

13 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร - 30,000 30,000 
14 โครงการพัฒนาบุคลากร - 500,000 500,000 
15 โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร - 2,663,000 2,663,000 

16 โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค - 2,720,000 2,720,000 
17 โครงการมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

ขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี 
178,100 - 178,100 

18 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา เรื่องการท าเทียนพรรษาเพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

100,000 - 100,000 

19 โครงการธรรมะฝึกจิตปรับชวีิตให้มีความสุข 50,000 - 50,000 
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ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร 

 งบประมำณตั้งแผน (บำท)  
 เงิน

งบประมำณ
แผ่นดิน  

 เงินรำยได้   รวม  

20 โครงการส่งเสริมและบริหารงานบริการวิชาการ - 83,000 83,000 

21 โครงการส่งเสริมและบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 300,000 300,000 

22 โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้และหอประวัติ - 1,000,000 1,000,000 

23 โครงการวิจัยและพัฒนา - 10,000 10,000 

24 โครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ครุภัณฑ์) 

- 583,180 583,180 

25 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการให้บริการ - 463,400 463,400 
26 โครงการพัฒนาห้องสมุดและฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย (ชุดโซลาเซลล์) 
- 146,720 146,720 

27 ปรับปรงุทางเชือ่มอาคารของส านักวิทยบรกิาร ชั้น 3 - 230,000 230,000 

28 ปรับปรงุลานจอดรถส าหรับผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการ - 300,000 300,000 

29 โครงการประชมุสามัญที่ประชมุอธิการบดีแห่งประเทศไทย - 4,200 4,200 
30 โครงการเครือขา่ยห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย 45,000  45,000 

รวม 4,711,600 14,818,900 19,530,500 

 

 3.1.2 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ตารางที่ 13 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

ประเภทงบประมำณ งบประมำณปี พ.ศ. 2561  งบประมำณปี พ.ศ. 2562 

รับจัดสรร เบิกจ่ำย คิดเป็น

ร้อยละ 

รับจัดสรร เบิกจ่ำย คิดเป็น

ร้อยละ 

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

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

รวม 20,964,100 14,758,759.17 70.40 19,530,500 15,376,085.60 78.73 
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ภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

 
ตารางที่ 14 แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หมวดรำยจ่ำย 

จัดสรร เบิกจ่ำย 

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เงินรายได้ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าตอบแทน - 340,200 -             -    287,190 84.42 

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

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

ค่าจ้างบุคลากร - 2,600,000 - - 2,513,250 96.66 

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

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

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

รวม 4,711,600 14,818,900 4,688,017.90 99.50 10,688,068.05 72.12 
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ภาพที่ 8 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมแบ่งตามหมวดรายจ่าย 

 
ตารางที่ 15 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม/โครงกำร 
เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได ้

จัดสรร เบิกจ่าย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จัดสรร เบิกจ่าย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1 โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
ด้านสังคมศาสตร์ 

478,900 478,900 
 

 - -  

2 โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

3 โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

899,100 899,100  - -  

4 โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

- - - 2,000,000 829797.5 41.49 

5 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย 

- - - 863,600 787,674.30 91.21 

84.42 ค่ำตอบแทน

60.16 ค่ำใช้สอย

96.97 ค่ำวัสดุ

96.66 ค่ำจ้ำงบุคลำกร

85.04 ค่ำสำธำรณูปโภค

87.96 เงินอุดหนุนทั่วไป

57.92 งบลงทุน
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กิจกรรม/โครงกำร 
เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได ้

จัดสรร เบิกจ่าย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จัดสรร เบิกจ่าย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

6 โครงการผลิตสื่อและบริการ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- - - 202,200 88,056 
 

43.55 
 

7 โครงการบริหารจัดการภายในส านัก
วิทยบริการ 

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

105.65 
 

8 โครงการบริหารจัดการด้านการ
ประกันคุณภาพ ความเสี่ยง และการ
จัดการความรู้ 

- - - 100,000 60,065 
 
 

60.07 
 
 

9 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด 197,300 197,300 100 494,800 454,309 91.82 

10 โครงการบริหารจัดการการเป็น
ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 

- -  215,000 148,494.09 69.07 

11 โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนการ
เป็น Green Library 

- -  115,000 105,560 
 

91.79 
 

12 โครงการจัดท าห้องสมุดในสวน - -  100,000 58,750 58.75 

13 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ
บุคลากร 

- -  30,000 10,508 
 

35.03 
 

14 โครงการพัฒนาบุคลากร - -  500,000 300,992.37 60.20 

15 โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้าง
บุคลากร 

- -  2,663,000 2,573,955.02 
  

96.66 
 

16 โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค 

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

85.04 
 

17 โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขั้น
พื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธาน ี

178,100 162,770 91.39 - - - 

18 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา เรื่อง
การท าเทียนพรรษาเพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธาน ี

100,000 96,327 96.33 - - - 

19 โครงการธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตให้มี
ความสุข 

50,000 45,420.90 90.84 - - - 

20 โครงการส่งเสริมและบริหารงาน
บริการวิชาการ 

-   83,000 51,674 
 

62.26 
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กิจกรรม/โครงกำร 
เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินรำยได ้

จัดสรร เบิกจ่าย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

จัดสรร เบิกจ่าย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

21 โครงการส่งเสริมและบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

-   300,000 107,894 
 

35.96 
 

22 โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้และหอ
ประวัติ 

-   1,000,000 4,395 
 

0.44 
 

23 โครงการวิจัยและพัฒนา -   10,000 0 0 

24 โครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (ครุภัณฑ์) 

-   583,180 555,243.20 
 
 
 

95.21 
 
 
 

25 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
พัฒนาการให้บริการ 

-   463,400 347,720 
 

75.04 
 

26 โครงการพัฒนาห้องสมุดและฝ่าย
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย (ชุดโซลาเซลล์) 

-   146,720 95119.79 
 
 
 

64.83 
 
 
 

27 ปรับปรุงทางเชื่อมอาคารของส านัก
วิทยบริการ ชั้น 3 

-   230,000 0 
 

0.00 
 

28 ปรับปรุงลานจอดรถส าหรับ
ผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการ 

-   300,000 0 
 

0.00 
 

29 โครงการประชุมสามัญที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย 

-   4,200 4,200 
 

100.00 
 

30 โครงการเครือข่ายห้องสมุด
มหาวิทยาลัยไทย 

45,000 45,000 100 - - - 

รวม 4,711,600 4,688,018 99.50 14,818,900 10,688,068.05 72.12 
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3.2 ด้ำนบุคลำกร 
3.2.1 จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลากรของส านักวิทยบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมผู้บรหิาร ทั้งหมดจ านวน 45 คน แบ่งเป็น  
 
 
                                       ผู้บริหำร จ ำนวน 3 คน 
 
           ข้ำรำชกำร จ ำนวน 19 คน 
 
           ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 7 คน 
 
          พนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 16 คน 
 
  

- จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ตารางที่ 16 จ านวนบุคลากรส านักวิทยบรกิาร จ าแนกตามระดับการศกึษา 

ฝ่ำย 
ปริญญำโท 

(คน) 

ปริญญำตร ี

(คน) 

ต่ ำกว่ำปริญญำ 

(คน) 
รวม (คน) 

ส านักงานเลขานุการ 4 9  - 13 

ฝ่ายหอสมุด 5 14 2  21 

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  2 5 1  8 

รวม 11 28 3  42 
 

 

ตารางที่ 17 จ าแนกบุคลากรตามต าแหน่งงาน ระดับการศึกษาและช่วงอายุของบุคลากรส านกัวิทยบรกิาร   

บุคลำกร ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ช่วงอำย ุ(ปี) 
31-40 41-50 51 ปีขึ้นไป 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร     
- หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร ปริญญาตร ี 1   1 

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตร ี 2 1  1 
-ผู้ปฏิบัติงานบรหิาร ปริญญาตร ี 2 1 1  
-บุคลากร ปริญญาตร ี 1  1  
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บุคลำกร ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ช่วงอำย ุ(ปี) 
31-40 41-50 51 ปีขึ้นไป 

-นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาโท 1  1  
 ปริญญาตร ี 1 1   
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท 1 1   
-นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ปริญญาโท 1  1  
 ปริญญาตร ี 1  1  

รวม 11 4 4 3 
ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ     
-นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาโท 1   1 
 ปริญญาตร ี 4  1 3 
-ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปริญญาโท 1 1   

 ปริญญาตร ี 1  1  
 ต่ ากว่าปริญญา 1  1  

รวม 8 1 3 4 
ฝ่ำยหอสมุด     
บรรณารักษ ์ ปริญญาโท 2  1 1 
 ปริญญาตร ี 7 2 4 1 
นักเอกสารสนเทศ ปริญญาโท 2  2  
 ปริญญาตร ี 1  1  
พนักงานห้องสมุด ปริญญาตร ี 5  2 3 
 ต่ ากว่าปริญญา 1   1 
ช่างพิมพ ์ ปริญญาโท 1   1 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท 1  1  
ผู้ปฏิบัติงานบรหิาร ปริญญาตร ี 1  1  

รวม 21 2 12 7 

รวมทั้งสิ้น 40 7 19 14 
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ภาพที่ 9 จ านวนบุคลากรส านักวิทยบรกิาร จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

 

  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ส านักงานเลขานุการ

ฝ่ายหอสมุด

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ต่ ากว่าปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท 
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รำยชื่อบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร 

 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร จ ำนวน 12 อัตรำ (ช่วยรำชกำรที่ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย จ ำนวน 1 อัตรำ) 

 

งำนบริหำรทั่วไป 

       

 

งำนคลังและพัสดุ 

      

      

 

นางสาวอุษา ผูกพันธ์ 
ต ำแหน่ง : หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 

นางสุภาพร   ธีระพงษ์สวัสดิ์ 
ต ำแหน่ง : บุคลำกร ช ำนำญกำร 

นางสาวมณีวรรณ สาระไทย 
ต ำแหน่ง : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
ช ำนำญกำร 

นางสาวพมิใจ  ค าฝอย        
ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร ช ำนำญงำน 

นางจุรีวรรณ สายสมาน      
ต ำแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

นางสาวจีรภา   แดงทน       
ต ำแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
ช ำนำญกำร 

นางวิยะดา  ธนสรรวนิช 
ต ำแหน่ง : นักวิชำกำรพัสดุ  
ช ำนำญกำรพิเศษ (ช่วยรำชกำรที่
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย) 

นางนันทา กิจแสวง 
ต ำแหน่ง : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
ช ำนำญกำร 

นายพัสกร อยู่สอน 
ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร ปฏิบัติงำน 
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งำนแผน งบประมำณและสำรสนเทศ 

       

      

 

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

นางสาวขนิษฐา  จูมลี 
ต ำแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ช ำนำญกำร 

นางปุชนีย์  อินทะนา  
ต ำแหน่ง : นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
ช ำนำญกำร 

นางวริชาวรรณ  ค ามุลตรี  
ต ำแหน่ง : นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
ช ำนำญกำร 
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ฝ่ำยหอสมุด จ ำนวน 21 อัตรำ 

  

       

      

       

  

งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 

       

นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย 
ต ำแหน่ง : รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด 

นางสาวชุษณา นราจันทร์ 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษ์ ช ำนำญกำร 

นายกันตพัฒน์  ในเกษตรธนพัฒน์ 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษ์ ปฏิบัติกำร 

นางสาวสุพาภรณ์  ทาจิตต์ 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษ์ ปฏิบัติกำร 

นางสุคนธ์ทิพย์ เลิศวิบูลย์กิจ 
ต ำแหน่ง : พนักงำนห้องสมุด ระดับ 2 

นางสาวสุกัญญา ปิตคุณ 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษ์ ปฏิบัติกำร 

นางสาวพิไลพร ครองก  า 
ต ำแหน่ง : พนักงำนหอ้งสมุด  ระดับ 3 

นางศิรินาฏ ศรีภักดี 
ต ำแหน่ง : พนักงำนห้องสมุด  ระดับ 3 

นางสาวนุจรินทร์  ภูธา 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษ์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

นายพนม จรูญแสง 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษ์ ปฏิบัติกำร 
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งำนรู้สำรสนเทศ 

      

งำนข้อมูลท้องถิ่น และจดหมำยเหตุ 

      

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

นางรุ้งลาวัลย์ ลิ วชวโรจน์ 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษ์ ช ำนำญกำร 

นางสุพัตตรา   สุขใส 
ต ำแหน่ง : พนักงำนห้องสมุด ระดับ 3 

นายบุณพจน์    บุญไพโรจน์ 
ต ำแหน่ง : พนักงำนห้องสมุด ระดับ 3 

นายบุญถนอม   จันทร์ชนะ 
ต ำแหน่ง : พนักงำนห้องสมุด ระดับ 3 

นายนรา   พิมพ์พันธ์ 
ต ำแหน่ง : ช่ำงพิมพ์ ช ำนำญงำนพิเศษ 

นางสาวอภิญญา กลิ นบัว 
ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร ช ำนำญงำน 

นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษ์ ช ำนำญกำรพิเศษ 

นายอนวัช  กาทอง  
ต ำแหน่ง : นักเอกสำรสนเทศ ช ำนำญกำร 

นางสาวขนิษฐา  ทุมมากรณ์     
ต ำแหน่ง : นักเอกสำรสนเทศ  
ช ำนำญกำรพิเศษ 

นางปริญญา  บุญศรัทธา 
ต ำแหน่ง : บรรณำรักษ์ ช ำนำญกำร 

นางสาวชนิตา สุวรรณกูฎ 
ต ำแหน่ง : นักเอกสำรสนเทศ ปฏิบัติกำร 

นางศิมาพร กาเผือกงาม 
ต ำแหน่ง : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
ช ำนำญกำร 
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ฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 8 อัตรำ 

      
งำนพัฒนำและผลิตสื่อโสตทัศน์ 

      

      
งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ 

      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรชัย  ศรีใส 
ต ำแหน่ง : นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ช ำนำญกำรพิเศษ 
รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

นายวรพจน์ นวลสกุล 
ต ำแหน่ง : นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

นางศกุนตลา  เกตวงศา 
ต ำแหน่ง : นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

นายชาญชัย บุญคุ้ม 
ต ำแหน่ง : นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 
ช ำนำญกำรพิเศษ 

นายอดิศักดิ์  กิจแสวง 
ต ำแหน่ง : นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 
ช ำนำญกำร 

นายเสถียร  พระใหญ่ 
ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ 
ปฏิบัติงำน 

นายธวัชชัย  พันธ์จ าปา 
ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ 
ปฏิบัติงำน 

นายธนาชัย  โสภามี 
ต ำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ 
ช ำนำญงำน 


