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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี





ค าน า

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นศูนยก์ลางการให้บรกิาร
สารสนเทศแก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเป็นแหล่งความรู้ที่
ส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการ
สอน วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิต และงานวิจัยที่มีคุณภาพ
ออกเผยแพร่สู่สังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งผ่านการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย และได้ด าเนินการเสร็จสิ้นตามช่วง
ระยะเวลา ทางส านักวิทยบริการได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน 
ประกอบด้วยข้อมูล ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 
การแบ่งส่วนราชการ บุคลากร การให้บริการเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังการบริการ
วิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส าหรับผลงานท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีฉบับนี้เกิดจาก
ความร่วมมือของบุคลากร ส านักวิทยบริการ ที่มุ่งมั่นและ
ตั้งใจพัฒนาให้หน่วยงานก้าวหน้าอย่างเป็นล าดับและเป็น
ที่ประจักษ์แก่สังคม

จึงขอขอบคุณบุคลากรและทีมงานทุกท่านมา ณ 
โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและกิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจท่ัวไป
และสังคม

“
สนับสนุนส่งเสริมการ

พัฒนาการเรียนการสอน 
วิจัย บริการวิชาการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวทิยบริการ



บทสรุปผู้บริหาร

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการบริการ
ทรัพยากรสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิสัยทัศน์ 
คือ เป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศช้ันน าด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีพันธกิจ ดังนี.้...  
1) พัฒนาการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผลิตสื่อที่
ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนการค้นคว้า การ
วิ จั ย  ของมหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี  และ ชุมชน 
2) บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพบรรณารกัษ์ 
และเทคโนโลยีการศึกษา
3) ส่งเสริม เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อีสานใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 4) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและสากล

ปีงบประมาณ 2562 บริหารงานตามพันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการ ที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยและประเทศ ภายใต้ส่วนงานภายใน 3 ส่วน 
ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และฝ่ายหอสมุด มีบุคลากรจ านวน 42 คน ได้รับ
งบประมาณประจ าปี แบ่งตามประเภทเงิน เป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 4,711,600 บาท และเงิน
รายได้จ านวน 14,818,900 บาท รวมทั้งสิ้น 19,530,500 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณแบ่งเป็น เงินงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 4,688,017.55 บาท และเงินรายได้
จ านวน 10 ,688 ,068 .05 บาท โดยมีการจั ดสรร
งบประมาณบริหารงานภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์ ก าหนด
ตัวช้ีวัดท้ังหมด จ านวน 31 ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน
บรรลุ เป้ าหมายคิด เป็นร้ อยละ 83.87  สรุปตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อโสต
ทัศน์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ มีการด าเนินการภายใต้ 
1) โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน
2) โครงการผลิตสื่อและบริการสื่อโสตทัศน์ ผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 75 ดังนี้
1. จัดหาหนังสือ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ จ านวน 3,146 ช่ือเรื่อง
2. จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 6 ฐาน
3. ผลิตสื่อโสตทัศน์ประกอบการเรียนการสอน จ านวน 
58 เรื่อง
4. ผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อเผยแพร่ใน ระบบ UBU
LMS จ านวน 13 เรื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้ใช้บริการ มีการด าเนินการภายใต้ โครงการ 1) 
พัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2) โครงการจัดท าห้องสมุดใน
สวน ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 
100 รายละเอียดดังนี้
1. ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดการ Walk-in ผู้เข้าใช้เวบไซต์ 
ผู้เข้าใช้พื้นที่ Co working space จ านวน 275,878 ครั้ง
2. การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 650,414 ครั้ง
3. จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมการรู้สารสนเทศ 
2,442 คน ระดับความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 
89.56
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายหอสมุด ระดับ 4.52 
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.79
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบรกิารวิชาการ 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายคดิเป็นร้อยละ 100 
รายละเอียดดังนี้
1. โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี (เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 742 คน ระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 91.05
2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 (เงินรายได้) 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 215 คน ระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 91.10 
3. โครงการ การสร้างสื่อการสอนแบบวีดิทัศน์อยา่งง่าย 
(เงินรายได้) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 37 คน ระดับความ
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 89.20 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้
1. โครงการธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตให้มีความสุข (เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 450 คน 
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.59
2. โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา เรื่องการท าเทียนพรรษา
เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน) จ านวน 271 คน ระดับความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 95.60 
3. โครงการหนังสือ Photo Book "ธรรมมาสนอ์ีสาน" 
(เงินรายได้) มีการเผยแพร่ Photo Book จ านวน 25 
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล มีการด าเนินงานภายในโครงการ 1) บริหารจัดการ
ด้านการประกันคุณภาพ ความเสี่ยงและการจัดการความรู้ 
2) โครงการบริหารจดัการภายในส านักวิทยบริการ 3) 
โครงการบริหารจัดการเป็นห้องสมุดสีเขยีว (Green 
Library) ผลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 
90.91 โดยมีการรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์คุณภาพ Thailand Quality Award 
(TQA) ด าเนินการจัดการความรู ้ประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยง และการปรับปรุงควบคุมภายใน การรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ตามเกณฑ์คุณภาพ Thailand Quality Award (TQA) 
รับตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานสีเขียว 
(Green Office) ซึ่งผ่านการประเมินด้วยคะแนน 92.47 
ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
มีสมรรถนะปฏิบัติงานอย่างมีความสขุและมีความผูกพัน
กับองค์กร มีการด าเนินงานภายใต้โครงการ 1) โครงการ
พัฒนาบุคลากร 2) โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้าง
บุคลากร 3) โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ผล
การด าเนินงานบรรลเุป้าหมายคิดเป็นรอ้ยละ 33.33 โดย
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง คิดเป็นร้อยละ 35 มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 67.40 มีความผูกพัน คิด
เป็นร้อยละ 78.60
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อ
พัฒนาส านักวิทยบริการให้สามารถ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 
เพ่ือพัฒนาส านักวิทยบริการให้สามารถด าเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการด าเนินการภายใต้ 1) โครงการผลิต
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) โครงการ
จัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการให้บริการ โดยมีการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน ดังนี้

1. กล้องโทรทัศน์ ระบบ HD จ านวน 1 ตัว
2. ชุดเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียงรูปแบบ

กระเป๋าถือ จ านวน 1 ชุด
3. เครื่องบันทึกภาพและเสียงระบบดิจิตอล จ านวน 

1 เครื่อง
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 2 เครื่อง
5. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง
6. เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบ

เครือข่าย จ านวน 1 ชุด
7. จอภาพ ขนาด 31.5 นิ้ว จ านวน 1 จอ
8. เครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ (UHF Self Check 

Kiosk) จ านวน 1 ชุด
………………………………………………..



ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์กร
กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูลท่ัวไปขององค์กร

• ประวัติความเป็นมาขององค์กร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรประเด็นยุทธศาสตร์
• โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส านักวิทยบริการ
• คณะกรรมการส านักวิทยบริการ

ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562
ผลงานเด่นในรอบปี 2562

ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส านกัวทิยบริการ ประจ าปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ ที่ทันสมัย

และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความพงึพอใจแกผู่้ใช้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภบิาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะปฏิบตัิงาน

อย่างมีความสุขและมีความผูกพนักับองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อพัฒนาส านักวทิยบริการให้
สามารถด าเนินงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ

ส่วนที่ 3 สารสนเทศของส านักวิทยบริการ
3.1 ด้านงบประมาณ 

3.1.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3.1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ

3.2 ด้านบุคลากร
3.2.1 จ านวนบุคลากร

ภาคผนวก
บุคลากรส านักวิทยบริการ
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนหนังสือหนังสือ วารสาร ปีงบประมาณ 2561 และ 2562
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนฐานข้อมูลออนไลน์ ปี 2560 -2562
ตารางที่ 3 จ านวนเรื่องการผลิตสื่อโสตทัศน์ท่ีสอดคล้องกับการเรยีน การสอน ปีงบประมาณ 2560-2562
ตารางที่ 4 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการส านักวิทยบรกิาร ประจ าปี 2560 -2562
ตารางที่ 5 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด (walk in) จ าแนกตามคณะ 2561 และ 2562

ตารางที่ 16 จ านวนบุคลากรส านักวิทยบริการ จ าแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 17 จ าแนกบุคลากรตามต าแหน่งงาน ระดับการศึกษาและช่วงอายุของบุคลากรส านักวิทยบรกิาร

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมส่งเสรมิการรูส้ารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ 2562
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ  2561-2562

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนการผลิตสื่อโสตทัศน์ตามที่ร้องขอ ปีงบประมาณ  2560 – 2562
ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินประกนัคุณภาพการายในตามเกณฑ์คุณภาพ

Thailand Quality Award (TQA) ประจ าปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 10 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ 2562

ตารางที่ 11 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามหมวดรายจา่ย
ตารางที่ 12 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามโครงการ
ตารางที่ 13 แสดงงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561-2562
ตารางที่ 14 แสดงงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562
ตารางที่ 15 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2562
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงจ านวนหนังสือตามสาขาวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256218
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17
19
21

42
43
48

24
25
26



1.1 กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ มี

การด าเนินกจิกรรมส าคัญ ในการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
ด้านการบริการ ด้านการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อม
จัดอบรมบริการวิชาการด้านบรรณารักษ์ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา จัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านตา่ง ๆ ฝึกซ้อมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย รับการตรวจประเมินประกันคณุภาพ
ภายใน และรับการตรวจประเมินส านักงานสเีขียว
รายละเอียดดังนี้

สว่นที่ 1
ลักษณะองค์กร

กิจกรรม ตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร อบรมการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ การผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วยสมาร์ทโฟน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
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กิจกรรม ท ำบุญเลีย้งพระเน่ืองในโอกำสส่งทำ้ยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ เม่ือวนัที่ 28 ธันวาคม 2561

กิจกรรม วันเด็กแหง่ชำติ ประจ ำปี 2562 เม่ือวนัที่ 13 มกราคม 2562 ณ ส  านกัวิทยบรกิาร
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กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Adobe InDesign เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และกองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีเข้าศึกษาดูงาน 
หอจดหมายเหตุส านักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนขุขันธ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาดูงานส านักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
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ผู้อ านวยการส านกัวทิยบริการ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561
จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกติิยาภา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

กิจกรรม ประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ส านักวิทยบริการ

จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ “ธรรมะฝึกจิต ปรับชีวิตให้มีความสุข" โดยพระมหาสมปอง
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ วัดป่าบุญล้อม อ าเภอสว่างวรีะวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

การตรวจเยี่ยมโครงการส านักงานสีเขียว Green office วันที่ 13 พฤษภาคม  2562

ตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) ระดับพื้นที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ส านักวิทยบริการ
โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “การถ่ายทอดภูมิปัญญา เรื่องการท าเทียนพรรษาเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2562” ณ ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษา

วัดศรีประดู่ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานการด าเนินงานห้องสมุดสี
เขียว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562
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เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค PULINET
เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิจกรรม อบรมการป้องกันอัคคีภัย เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2562

กิจกรรม อบรมความรู้เกี่ยวกับส านักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2562
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กิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2562 ณ ส านักวิทยบรกิาร

รับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
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รับตรวจประเมินคุณภาพภายในตามระบบ TQA ประจ าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562
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1.2 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
1.2.1 ประวัติความเป็นมาขององค์กร
ส านักวิทยบริการ (The Office of 

Academic Resources-OAR) เป็นส่วนราชการ ตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.2533 แบ่งส่วนราชการภายในส านักวิทยบริการ
ออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่าย
เทคโนโลยีทางการศึกษาฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร 
และฝ่ายหอสมุด ในปี พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เห็นชอบให้จัดตั้งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยน าบุคลากร และอุปกรณ์จากฝ่าย
ผลิตและบริการเอกสาร ส านักวิทยบริการ ไปสังกัดที่
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนฝ่ายผลิต
และบริการเอกสาร ยังปรากฏในโครงสร้างของส านัก
วิทยบริการ แต่ไม่มีการด าเนินการ

ส านักวิทยบริการ เป็นศูนย์กลางให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศและพ้ืนที่ท างานร่วมกัน  
ผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ถ่ า ยทอดความรู้ วิ ช าชีพบรรณารั กษ์ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้และอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง
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1.2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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1.2.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส านักวิทยบรกิาร
- โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- โครงสร้างการบริหารงานของส านักวิทยบริการ
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1.2.4 คณะกรรมการส านักวิทยบรกิาร
1.2.4.1 คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบรกิาร
รองศาสตราจารย์ นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ประธานกรรมการ

(1 เม.ย 2562 - 26 เม.ย 2562)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ประธานกรรมการ

(27 เม.ย 2562 - ปัจจุบัน)
นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  รองประธาน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่าง 25 กรกฎาคม 2560 – 24 กรกฎาคม 2562
1. นายสมพงษ์  เจริญศิริ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี  ซามาตย์
3. นางกาญจนา สุคนธมณี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่าง 1 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน
1. รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิง รัตติมา จีนาพงษา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา เตติวัฒน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิศปัตย์ ชัยช่วย

คณะกรรมการ ระหว่าง 1 เมษายน 2560 -31 มีนาคม 2562
1. นายสุรชัย  จูมพระบุตร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ กรรมการ
2. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ ผู้แทนสภาอาจารย์ กรรมการ
3. นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
4. นายขรรค์เพชร ชายทวีป ผู้แทนคณะนิติศาสตร์    กรรมการ
5. นายสุขวิทย์ โสภาพล ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์ กรรมการ 
6. นางสาวสุภัทร ยอดแก้ว ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
7. นางสาวบุญทิวา พ่วงกลัด ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ  
8. นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ
9. ผศ.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
10. นายชูเกียรติ พิทักษ์พรพลลภ ผู้แทนคณะศิลปประยุกต์ฯ กรรมการ
11. ผศ.อนัท์ธนา เมธานนท์ ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ
12. นางสาวกาญจนา แปงจิตต์ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ฯ กรรมการ
13. นางสาวธนวดี ปรีเปรม ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ
14 นางสายสุนี ชัยมงคล รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวอุษา ผูกพันธ์           หัวหน้าส านักงานเลขานุการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการ ระหว่าง 1 เมษายน -30 กันยายน 2562
1. นางสายสุนี ชัยมงคล รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ กรรมการ
2. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ ผู้แทนสภาอาจารย์ กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
4. นายขรรค์เพชร ชายทวีป ผู้แทนคณะนิติศาสตร์    กรรมการ
5. ผศ.รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิต์ ผู้แทนคณะบริหารศาสตร์ กรรมการ 
6. นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์ ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
7. นางสาวจันทรา ธนวัฒนาวงศ์ ผู้แทนคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ  
8. นางสาวจิดาภา แสงสวันต์   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ
9. นางสาวกิตติมา ศิลปษา ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
10. นายภูดิส หอมพิกุล ผู้แทนคณะศิลปประยุกต์ฯ กรรมการ
11. นายสุรสม กฤษณะจูฑะ ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ
12. นางสาวกาญจนา แปงจิตต์ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ฯ กรรมการ
13. ผศ.ทวนธน บุญลือ ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ
14 นายสุรชัย  จูมพระบุตร  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ

กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวอุษา ผูกพันธ์     หัวหน้าส านักงานเลขานุการ           

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21. นางสาวขนิษฐา จูมลี นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ ( 1 พ.ค - 30 กย.62)
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1.2.4.2 คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบรกิาร
1. นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย จูมพระบุตร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ

รองประธานกรรมการ
3. นางสายสุนี ชัยมงคล รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ กรรมการ
4. นายสุรชัย ศรีใส รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

กรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อย รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมุด    กรรมการ
6. นางจุรีวรรณ สายสมาน นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการพิเศษ กรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา จูมลี 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 ผูกพัน หัวหน้าส านักงานเลขานุการ   กรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวมณีวรรณ สาระไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.1 ผลงานเด่นในรอบปี พ.ศ. 2562
ส านักวิทยบริการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (Green Office) ที่จัดโดย กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงาน และด าเนินการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

รับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ระดับประเทศ ซึ่งผ่านการประเมินด้วยระดับคะแนน 92.47
ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ของประเทศ เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2562
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.2 ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ส านักวิทยบรกิาร ประจ าปีงบประมาณ 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 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ ที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
เป้าประสงค์ : ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์มีความทันสมัยน่าสนใจ และสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ มีการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

และสื่อโสตทัศน์ โดยการส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ จัดหา/พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศตามที่
สนับสนุนตาม มคอ.3 ของรายวิชา พัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน และตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 4 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน1 ตัวชี้วัด
จ าแนกดังนี้

1.จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีการจัดหาทรัพยากรหนังสือ วารสาร เพ่ือให้บริการ จ าแนกเป็น หนังสือทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ จ านวน 156,578 เล่ม วารสาร จ านวน 2,042 ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับและส านักวิทยบรกิาร จัดหา จ านวน 23 ฐาน โดยมีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 1

ประเภท
จ านวน

งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562

1. หนังสือแยกตามสาขาวิชา

1) สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 66,436 เล่ม  64,935 เล่ม

2) สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 10,722 เล่ม 12,256 เล่ม

3) สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 39,469 เล่ม 38,282 เล่ม

2. หนังสือข้อมูลท้องถิ่น 9,580 เล่ม  11,149 เล่ม

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนหนังสือหนังสือ วารสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
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ประเภท
จ านวน

งบประมาณ 2561 งบประมาณ 2562

4. วิจัยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 5,302 เล่ม 5,406 เล่ม

5. หนังสืออ้างอิงภาษาไทยภาษาต่างประเทศ 9,012 เล่ม 9,000 เล่ม

6. หนังสืออ่ืน ๆ (นวนิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรมเด็กฯ) 14,925 เล่ม 9,666 เล่ม

7. วารสาร

1) วารสารวิชาการ 1,774 ชื่อเร่ือง 1,833 ชื่อเร่ือง 

2) นิตยสารบันเทิง 268 ชื่อเร่ือง 269 ชื่อเรื่อง

8. สื่อโสตทัศน์

8.1 สื่อโสตทัศน์ภาษาไทย 8,999 รายการ 9,482 รายการ

8.2 สื่อโสตทัศน์ภาษาต่างประเทศ 4,554 รายการ 4,462 รายการ

ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
57%

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

9%

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34%

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงจ านวนหนังสือตามสาขาวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงจ านวนหนังสือตามสาขาวิชา เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562

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

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562
27 ฐาน 29 ฐาน 23 ฐาน

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกรับ
1. ACS Publication 1. ACS Publication 1. ACS Publication
2. ABI/INFORM Complete 2. ABI/INFORM Complete -
3. ACM Digital Library 3. ACM Digital Library 2. ACM Digital Library
4. Education Research Complete - -
5. H. W. Wilson ( 12 Subjects) 4. H. W. Wilson ( 12 Subjects) -
6. IEL (IEEE/IET) 5. IEL (IEEE/IET) 3. IEL (IEEE/IET)
7. ISI Web of Science 6. ISI Web of Science 4. ISI Web of Science
8. Proquest Dissertation and Thesis Global 7. Proquest Dissertation and Thesis 

Global
5. Proquest Dissertation and Thesis 
Global

9. Science Direct 8. ScienceDirect 6. ScienceDirect
10. Springer Link - 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 Full 
text

13. Communication and Mass Media 
Complete

- -
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนฐานข้อมูลออนไลน์ ปี พ.ศ. 2560 -2562
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562

13. Communication and Mass Media 
Complete

- -

14. Emerald Management (EM92) 12. Emerald Management (EM92) 11. Emerald Management (EM92)
ส านักวิทยบริการ 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) -
20. Books 24x7 -
21. National Geographic -

23. Emerald Management
(ซ้ือขาดบางส่วน)

22. Emerald Management (ซ้ือขาด
บางส่วน)

17. Emerald Management (ซ้ือขาด
บางส่วน)

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

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

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ บอกรับ
25. Access Medicine - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บอกรับ
26. Access Engineering 26. Access Engineering -
คณะเภสัชศาสตร์ บอกรับ
27. Access Pharmacy 27. Access Pharmacy -
คณะรัฐศาสตร์ บอกรับ

- 28. Financial Times 22. Financial Times
- 29. The Economist 23. The Economist
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2. ทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยตั้งค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 95 ของผลส ารวจทั้งหมด ผลการส ารวจ จ านวน 3,466 ชื่อเรื่อง ไม่มีสินค้า จ านวน 320 ชื่อเรื่อง ผล
ส ารวจ คิดเป็นจ านวน 3,146 ชื่อเรื่อง ด าเนินการจัดซื้อ/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 3,146 ชื่อเรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 100 และมีสถิติการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ รวม 111,791 ชื่อเรื่อง 

สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

34,958

สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

58,267

สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ, 6,357 

อ่ืน ๆ 12,209

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงสถิติการยืมทรพัยากรสารสนเทศแยกตามสาขา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ผลิตสื่อโสตทัศน์ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ มีการให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ที่สอดคล้องกับการ

เรียน การสอน ให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยตั้งค่าเป้าหมาย จ านวน 55 เรื่อง ผลการด าเนินการผลิตสื่อโสตทัศน์
ที่สอดคล้องกับการเรียน การสอน จ านวน 58 เรื่อง รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จ านวนเรื่องการผลิตสื่อโสตทัศน์ท่ีสอดคล้องกับการเรียน การสอน ปีงบประมาณ 2560-2562

คณะ/หน่วยงาน
ปีงบประมาณ 

2560
ปีงบประมาณ 

2561
ปีงบประมาณ

2562
1. คณะเกษตรศาสตร์ 11 3 4

2.คณะนิติศาสตร์ 2 0 4

3. คณะบริหารศาสตร์ 4 2 1

4. คณะพยาบาลศาสตร์ 2 3 1

5. คณะเภสัชศาสตร์ 1 3 1

6. คณะรัฐศาสตร์ 1 2 1
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คณะ/หน่วยงาน
ปีงบประมาณ 

2560
ปีงบประมาณ 

2561
ปีงบประมาณ

2562
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 5 7

8. คณะวิทยาศาสตร์ 8 25 36

9. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ 0 12 1

10. คณะศิลปศาสตร์ 1 0 2

11. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 0 0

รวม 40 55 58

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
เป้าประสงค์ : พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้และเข้าถึง

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ มีการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการให้บริการเพ่ือ

สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการโดยพัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้ผู้เข้าใช้บริการใช้และ
เข้าถึงทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการผลิตสือ่โสตทัศน์ ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 6 ตัวชี้วัด ผล
การด าเนินการ บรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัด จ าแนกดังนี้

1. สถิติการเข้าใช้บริการส านักวิทยบรกิาร ประจ าปีงบประมาณ 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 ตั้งค่าเป้าหมายจ านวน 50,000 ครั้ง/เดือน ผลการด าเนินงาน จ านวน
656,952 ครั้ง เฉลี่ย 75,858 ครั้ง/เดือน รายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการส านักวิทยบริการ ประจ าปี พ.ศ. 2560 -2562 (ครั้ง)

บริการ
ปีงบประมาณ 

2560 
ปีงบประมาณ 

2561 

ปีงบประมาณ
2562

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

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

2.1 การเข้าใช้บริการฐานขอ้มลูออนไลน์ 829,655 950,670 656,952

2.2 การเข้าใช้เวบ็ไซต์ส านักวทิยบริการ 22,596 27,050 42,270

2.3 การเข้าใช้เวบ็ไซต์งานข้อมูลท้องถิน่ 176,510 245,026 211,074

ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563
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ตารางท่ี 5 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด (walk in) จ าแนกตามคณะ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562

คณะ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562
1. คณะเกษตรศาสตร์ 8,680 7,433

2.คณะนิติศาสตร์ 20,685 16,421

3. คณะบริหารศาสตร์ 34,437 34,824

4. คณะพยาบาลศาสตร์ 5,692 6,394

5. คณะเภสัชศาสตร์ 16,209 15,964

6.คณะรัฐศาสตร์ 33,011 35,285

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24,888 19,269

8. คณะวิทยาศาสตร์ 26,809 24,828

9.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 5,752 4,486

10. คณะศิลปศาสตร์ 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.วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร 40 -

16.ผู้เข้าใช้บริการ 24 ชม 4,206 34,707

รวม 225,721 251,710

ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563
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ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด (walk in) ประจ าปี พ.ศ. 2561 -2562

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

คณะเกษตรศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปประยุกตแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร์
นักศึกษาลืมบตัร

อาจารย์และบุคลากร
บุคคลภายนอก

วิทยาลัยสาธารณสุขสริินธร
ผู้เข้าใช้บริการ 24 ชม

2562 2561

2. การอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
มีการจัดอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม จ านวน 2,442 คน ระดับ

ความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้าร่วมอบรม คิดเป็นร้อยละ 89.56 รายละเอียด ดังนี้   

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมสง่เสริมการรูส้ารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ 2562

คณะ
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562

จ านวน (คน)
ความรู้ความเข้าใจ

คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน)
ความรู้ความเข้าใจ

คิดเป็นร้อยละ
1. คณะเกษตรศาสตร์ 90

75.72

282

89.56

2. คณะนิติศาสตร์ 122 79

3. คณะบริหารศาสตร์ 202 291

4. คณะพยาบาลศาสตร์ 132 229

5. คณะเภสัชศาสตร์ 314 27

6. คณะรัฐศาสตร์ 542 562

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 94 218

8. คณะวิทยาศาสตร์ 197 283

9. คณะศิลปศาสตร์ 65 342

10. คณะศิลปประยุกต์ศาสตร์ฯ 125 56

11. วิทยาลัยแพทย์ฯ 99 73

รวม 1,982 75.72 2,442 89.56
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ตารางที่ 7 แสดงจ านวนสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (ครั้ง) ประจ าปีงบประมาณ 2561-2562 

0 100 200 300 400 500 600

คณะเกษตรศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์ศาสตร์ฯ
วิทยาลัยแพทยฯ์

2562 2561

ฐานข้อมูล
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ 

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. Springer Link - 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
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ฐานข้อมูล
ปีงบประมาณ 

2561

ปีงบประมาณ 

2562
เพิ่ม-ลด

19. การจัดการความรูก้ฎหมาย 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

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 วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563
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ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ปีงบประมาณ 2562 เปรียบเทียบปีงบประมาณ  2561
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4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

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

3. จ านวนการผลิตสื่อโสตทัศน์ตามที่ร้องขอ
มีการให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ที่ตามท่ีร้องขอ ให้กับคณะ/หน่วยงาน โดยก าหนดเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินการผลิตสื่อโสตทัศน์ที่ตามท่ีร้องขอ ร้อยละ 100 ดังตารางที่ 8

หน่วยงานที่ขอใช้บริการ
ปีงบประมาณ 

2560
ปีงบประมาณ 

2561
ปีงบประมาณ 

2562
คณะเกษตรศาสตร์ 2 - -
คณะนิติศาสตร์ 1 - 4
คณะพยาบาลศาสตร์ - 2 2
คณะเภสัชศาสตร์ 2 - 2
คณะรัฐศาสตร์  1 1 -
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 1 - 1
คณะวิทยาศาสตร์ - 2 2
ส านักงานอธิการบดี 31 29 25
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย - 1 -
ศูนย์เครื่องมือกลาง - 2 2
หน่วยงานภายนอก - - 1

รวม 38 37 39

รายการ จ านวน
1.คอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้น 78 เครื่อง
2. แทปเล็ต  40 เครื่อง
3. ห้องประชุมกลุ่มย่อย 14 ห้อง
4. ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ 1 ห้อง
5. ห้องสตูดิโอ 2 ห้อง

ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักวิทยบรกิาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

บริการ 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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ตารางที่ 8 แสดงจ านวนการผลิตสื่อโสตทัศน์ตามที่รอ้งขอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ : มีความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ อย่างมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม
ปี พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานบริการวิชาการโดยการสร้างเครือข่าย

การบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชนและสังคม ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 3 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายจ านวน 3 ตัวชี้วัด 
ดังนี้

ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการ
แหล่ง

งบประมาณ
ผลการด าเนินงาน

ผู้เข้าร่วม ความพึงพอใจ
1. โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกบัการพัฒนาหอ้งสมุด  

โรงเรียนขั้นพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอบุลราชธานี
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
742 คน ร้อยละ 91.05

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 เงินรายได้ 215 คน ร้อยละ 91.10
3. โครงการ การสร้างสื่อการสอนวีดิทัศน์อย่างง่าย เงินรายได้ 37 คน ร้อยละ 89.20

1. โครงการบริการวิชาการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 8 แสดงจ านวนการผลิตสื่อโสตทัศน์ตามที่รอ้งขอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : 1. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรตระหนักถึงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม   
ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดส านึกรักบ้านเกิดและองค์กร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยการเป็นแหล่งบริการข้อมูลท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายจ านวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

1. การสร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
ส านักวิทยบริการมีการสร้างแหล่งให้บริการข้อมูลท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยงาน

ข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ฝ่ายหอสมุด เป็นผู้ด าเนินการให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ทั้งใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อออนไลน์ ภายใต้เว็บไซต์ของงานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ 
(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการพัฒนาสารสนเทศท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่บนระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใต้ชื่อเว็บไซต์ “สารสนเทศท้องถิ่น ณ อุบลราชธานี” 
(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo) ทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่

ที่ 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 านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และฐานข้อมูลท้องถิ่น (session) ทั้งหมด 
211,074 ครั้ง ดังนี้

ที่ เว็บไซต์และฐานข้อมูล จ านวนการเข้าชม (session)
1 สารสนเทศท้องถิ่นและจดหมายเหตุ (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th) 5,356
2 องค์ความรู้จากโครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(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
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ตารางที่ 8 แสดงจ านวนการผลิตสื่อโสตทัศน์ตามที่รอ้งขอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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

ที่ เว็บไซต์และฐานข้อมูล จ านวนการเข้าชม (session)
1 สารสนเทศท้องถิ่นและจดหมายเหตุ (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th) 5,356
2 องค์ความรู้จากโครงการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

777

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

7 ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมบ้านสมพรรตัน์ 
(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/sompornrat)

12,910

8 ไม้ย้อมสีธรรมชาติ (www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/tint) 9,949

9 วัดในจังหวัดอุบลราชธานี 
(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 แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 
(www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/ubontravel)

16,145

13 คลังข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอุบลฯ
(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 คลังวัตถลุุ่มน้ าโขง
(http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/localobjects)

10,860

รวม 211,074
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2. โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

โครงการ
แหล่ง

งบประมาณ

ผลการด าเนินงาน
จ านวน

ผู้เข้าร่วม
ความพึงพอใจ

ผลผลิตงานที่ส่ง
มอบ

1. โครงการธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตให้มี
ความสุข

งบประมาณ
แผ่นดิน

450 คน ร้อยละ 88.59 -

2. โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา เรื่องการ
ท าเทียนพรรษาเพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี  

งบประมาณ
แผ่นดิน

271 คน ร้อยละ 95.60 ผลงานเทียนพรรษา

3. โครงการหนังสือ Photo Book 
"ธรรมมาสน์อีสาน"

เงินรายได้ - - Photo Book
ธรรมมาสน์อีสาน 

25 หน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมภิบาล และมีภาพลักษณ์ที่ดีมีการ

บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข

ปี พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร โดยการสร้างจิตส านึกและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการเรียนและการท างานอย่างมีความสุข 
ปลอดภัย เป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองค์กร การสร้าง
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของส านักวิทยบริการให้ปรากฏต่อ
ประชาคมและบุคคลภายนอก และการลดต้นทุนต่อหน่วย ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 11 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย
จ านวน 10 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. การบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล
มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง โดยการจัดกิจกรรมส านักวิทย์สัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีผู้บริหารและ
บุคลากร ประชุมพบปะ ทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อเสนอปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ ด าเนินกิจกรรมทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสีย มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการของส านักวิทยบริการ

บริหารจัดการที่ดี

และมีธรรมาภิบาล
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2.การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพ Thailand Quality Award (TQA) โดยรับตรวจประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2561 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  ผลการตรวจประเมิน ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินประกันคุณภาพการายในตามเกณฑ์คุณภาพ Thailand Quality Award (TQA) ปี
การศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

หัวข้อประเมิน
ผลการประเมิน 

(คะแนน)
หมวด 1 การน าองค์กร ไม่รับประเมิน
หมวด 2 กลยุทธ์ ไม่รับประเมิน
หมวด 3 ลูกค้า

3.1  เสียงของลูกค้า ร้อยละ 10
3.2  ความผูกพันของลูกค้า ร้อยละ 10

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ไม่รับประเมิน
หมวด 5 บุคลากร ไม่รับประเมิน
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ

6.1  กระบวนการท างาน ร้อยละ 5
6.2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ ร้อยละ 5

หมวด 7 ผลลัพธ์
7.1  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ/ รวมทั้งพันธกิจอื่น ร้อยละ 10
7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ร้อยละ 10
7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ร้อยละ 5
7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร ร้อยละ 5
7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน การตลาด ร้อยละ 5

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

เผยแพร่ในเว็บไซต์การจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการ ดังนี้

หัวข้อ วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

1. คลังข้อมูลสารสนเทศในส่วน
ส านักงานเลขานุการ

วัตถุประสงค์ : จัดท าคลังข้อมูล
สารสนเทศของส านักงานเลขานกุาร 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรส านักงาน
เลขานุการ

มีพื้นที่จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน
เลขานุการ http://www.oar.ubu.ac.th/datawarehouse/
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4. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
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

หัวข้อ วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน

2. ตารางอายุการจดัเก็บเอกสาร
ทางราชการ ตามระเบียบงานสาร
บรรณ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีคู่มือตาราง
อายุการเก็บเอกสาร
กลุ่มเป้าหมาย : งานธุรการทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

มีคู่มือการจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

3. แนวปฏิบัติที่ดีในการส่ือสารกับ
ผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์ : เพิ่มประสิทธิภาพใน
การสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย : บรรณารักษ์คณะและ
บุคลากรฝ่ายหอสมุด

มีแนวปฏิบัติในการส่ือสารกับผู้ใช้บริการ

4. การน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้
ในการให้บริการ

วัตถุประสงค์ : เพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรฝ่าย
เทคโนโลยีทางการศึกษา

มีแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง ประเมินผลการจัดการ

ด้านความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

1. ความปลอดภัยของบุคลากรในการปฏิบตัิงาน และ
ผู้รับบริการด้านระบบป้องกันอคัคีภัย

ยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ เนื่องจากยังไม่สามารถ
ติดตั้งจุดจ่ายน้ าได้ และน าไปด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563

2. ความเสียหายจากการขับรถในราชการแล้วเกิดอุบัติเหตุ ยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ เนื่องจากยังไม่มีการ
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย และโอนความเสี่ยงไปให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการในปีงบประมาณ 2563

3. การซ่อมแซมหลังคาของกองกายภาพฯยังไม่แล้วเสร็จ ยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ เนื่องจากยังมีการร่ัวซึม 
จะต้องมีการมุงคา และน าไปด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2563
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ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง ประเมินผลการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

4.สุขภาพบุคลากรและผู้ใช้บริการ จากการใช้น้ าภายในอาคาร 
(น้ ามีสีเหลือง)

ยอมรับความเส่ียงได้ และต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพของท่อ และถังเก็บน้ าภายในอาคาร

5. การพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนหรือการค้นคว้า และการท างาน
อย่างมีความสุข

ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสเีขียว (Green Library)   และ
เกณฑ์มาตรฐานส านกังานสีเขียว (Green Office) มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการเรียนและการท างานอย่างมีความสุข ปลอดภัย โดยการปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถด้านหน้า
อาคารสารสนเทศ ปรับปรุงหลังคาอาคารสารสนเทศ ปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าห้องสมุด เพื่อความร่มร่ืน สวยงาม จาก
ความร่วมมือของบุคลากรส านกัวิทยบริการ และรับตรวจประเมินตามเกณฑม์าตรฐานส านกังานสีเขียว (Green 
Office) ระดับพื้นที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 รับการตรวจประเมินระดับประเทศ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ซึ่งผ่าน
การประเมินด้วยคะแนน 92.47 ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)

การปรับปรุงควบคุมภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน/วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
ประเมินผลการ

จัดการ
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (มาตรฐานควบคุมภายใน)
ฝ่ายบริหารก าหนดสิ่งจูงใจที่ยตุิธรรมและจ าเป็น
เพื่อให้มั่นใจว่าพนกังานจะมีความซ่ือสัตย์และถือ
ปฏิบัติตามจริยธรรม

1.ยังไม่มีการจัดท าเกณฑ์เพื่อก าหนดสิ่งจูงใจเพื่อให้มัน่ใจว่า
พนักงานจะมีความซ่ือสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม

ยอมรับความเส่ียงได้

ด้านกิจกรรมการควบคุม (มาตรฐานควบคุมภายใน)  
บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการควบคุม

2.ช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการควบคุม ยังไม่ครอบคลุม

ยอมรับความเส่ียงได้

ด้านการปฏิบัติงาน (จากการส ารวจปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานและให้บริการ 3.การปฏิบัติงานและให้บริการล่าชา้ เนื่องจากระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต และการซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์
ยอมรับความเส่ียงได้

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 4.การสูญหายของข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยขอ้มลูใน
ระบบเครือข่าย

ยอมรับความเสี่ยงได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีความ
ผูกพันกับองค์กร
เป้าประสงค์ : บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการท างาน สามารถขับเคลื่อนส านักวิทยบริการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย
ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร

ปี พ.ศ. 2562 ส านักวิทยบริการ ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และจัดให้มีสวัสดิการที่
เหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 3 ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย 
1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้

- บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
ค านวณจากบุคลากรที่มีผลการประเมินด้านสมรรถนะ 5 ด้าน ที่มีผลคะแนน 90 ขึ้นไป ตั้งค่า

เป้าหมาย ร้อยละ 5 ผลการด าเนินงาน บุคลากรมีผลการประเมินคะแนน 90 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35

การปรับปรุงควบคุมภายใน

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
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- บุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน
ประเมินระดับความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย ตั้ง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 ผลการประเมิน บุคลากรมีความสุข คิดเป็นร้อยละ 67.40

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ปีงบประมาณ 2561 (คน) ปีงบประมาณ 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

- บุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร
ประเมินระดับความผูกพันของบุคลากร โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย ตั้งค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 ผลการประเมิน บุคลากรมีความผูกพัน คิดเป็นร้อยละ 78.60

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ปีงบประมาณ 2561 (คน) ปีงบประมาณ 2562 (คน)
75.00 – 100 8 22

50.00 – 74.99 13 11
25.00-49.99 4 -

รวม 25 33

- รางวัลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธ์านี โดยมี 
นายบุญถนอม จันทร์ชนะ ต าแหน่งพนักงานห้องสมุด ระดับ 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กรีฑาประเภทวิ่ง 
3,000 เมตร และ เหรียญทองแดง ประเภทเดินทน 3,000 เมตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย
เพ่ือพัฒนาส านักวิทยบรกิารให้สามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานและการบริการตามพันธกิจของส านักวิทยบริการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการด าเนินงานในยุคดิจิตอล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก าหนดตัวชี้วัด จ านวน 1 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ และมีการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงานและการบริการของส านักวิทยบริการ ดังนี้

รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยนับ
1. กล้องดิจิตอลบันทึกภาพเคลื่อนไหว ระบบ HD 1 ตัว
2. ชุดเครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียงรูปแบบกระเป๋าถือ 1 ชุด
3. เครื่องบันทึกภาพและเสียงระบบดิจิตอล 1 เครื่อง
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง
5. เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเครอืข่าย 1 ชุด
6. จอภาพ ขนาด 31.5 นิ้ว 1 จอ
7. เครื่องยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ (UHF Self Check Kiosk) 1 ชุด
8. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง
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3.1 ด้านงบประมาณ
3.1.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 
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  

ส่วนที่ 3
สารสนเทศของส านักวิทยบริการ

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

ประเภท
งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละการเพ่ิม-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

เงินรายได้ 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 งบประมาณที่ได้รับจดัสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามหมวดรายจา่ย (บาท)

หมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2562 

รวม
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้

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 งบประมาณที่ได้รับจดัสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามโครงการ

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณตั้งแผน (บาท) 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ รวม 

1 โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ด้าน
สังคมศาสตร์

478,900 - 478,900

2 โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,763,200 - 2,763,200

3 โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

899,100 - 899,100

4 โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน - 2,000,000 2,000,000
5 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษามหาวทิยาลัย - 863,600 863,600
6 โครงการผลิตสื่อและบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา - 202,200 202,200
7 โครงการบริหารจัดการภายในส านักวทิยบริการ - 1,694,800 1,694,800
8 โครงการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ ความเส่ียง และการจัดการความรู้ - 100,000 100,000
9 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด 197,300 494,800 692,100
10 โครงการบริหารจัดการการเป็นหอ้งสมุดสีเขียว (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 โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกบัการพัฒนาหอ้งสมุดโรงเรียนขั้นพืน้ฐานใน

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
178,100 - 178,100

18 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา เร่ืองการท าเทียนพรรษาเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

100,000 - 100,000

19 โครงการธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตให้มีความสุข 50,000 - 50,000
20 โครงการส่งเสริมและบริหารงานบริการวิชาการ - 83,000 83,000
21 โครงการส่งเสริมและบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - 300,000 300,000
22 โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้และหอประวตัิ - 1,000,000 1,000,000
23 โครงการวิจัยและพัฒนา - 10,000 10,000
24 โครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ครุภัณฑ์)
- 583,180 583,180

25 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการให้บริการ - 463,400 463,400
26 โครงการพัฒนาห้องสมุดและฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเพือ่เปน็แหล่งเรียนรู้ของ

นักศึกษามหาวทิยาลัย (ชุดโซลาเซลล)์
- 146,720 146,720

27 ปรับปรุงทางเช่ือมอาคารของส านักวทิยบริการ ชั้น 3 - 230,000 230,000
28 ปรับปรุงลานจอดรถส าหรับผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการ - 300,000 300,000
29 โครงการประชุมสามัญที่ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย - 4,200 4,200
30 โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย 45,000 45,000

รวม 4,711,600 14,818,900 19,530,500
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3.1.2 การใช้จ่ายงบประมาณ
ตารางท่ี 13 แสดงงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

ประเภท
งบประมาณ

งบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบประมาณปี พ.ศ. 2562
รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็นร้อย

ละ
รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

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

เงินรายได้ 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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100.00

2561 2562

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้

ภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
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ตารางที่ 14 แสดงงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรและเบิกจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพที่ 8 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมแบ่งตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย

จัดสรร เบิกจ่าย

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

84.42 ค่าตอบแทน

60.16 ค่าใช้สอย

96.97 ค่าวัสดุ

96.66 ค่าจ้างบุคลากร

85.04 ค่าสาธารณูปโภค

87.96 เงินอุดหนุนทั่วไป

57.92 งบลงทุน

43



ตารางที่ 15 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม/โครงการ

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้

จัดสรร เบิกจ่าย
คิดเป็นร้อย

ละ
จัดสรร เบิกจ่าย

คิดเป็น
ร้อยละ

1 โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน ด้าน
สังคมศาสตร์

478,900 478,900 - -

2 โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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

3 โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

899,100 899,100 - -

4 โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน

- - - 2,000,000 829797.5 41.49

5 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักศึกษามหาวทิยาลัย

- - - 863,600 787,674.30 91.21

6 โครงการผลิตสื่อและบริการเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

- - - 202,200 88,056 43.55

7 โครงการบริหารจัดการภายในส านักวทิย
บริการ

- - - 1,694,800 1,790,540.74 105.65

8 โครงการบริหารจัดการด้านการประกัน
คุณภาพ ความเส่ียง และการจัดการ
ความรู้

- - - 100,000 60,065 60.07

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

10 โครงการบริหารจัดการการเป็นห้องสมุด
สีเขียว (Green Library)

- - 215,000 148,494.09 69.07

11 โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเป็น
Green Library

- - 115,000 105,560 91.79

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

13 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร - - 30,000 10,508 35.03

14 โครงการพัฒนาบุคลากร - - 500,000 300,992.37 60.20

15 โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร - - 2,663,000 2,573,955.02 96.66

16 โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค

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

17 โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกบั
การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขั้น
พื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี

178,100 162,770 91.39 - - -
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ตารางที่ 15 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม/โครงการ

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้

จัดสรร เบิกจ่าย
คิดเป็นร้อย

ละ
จัดสรร เบิกจ่าย

คิดเป็น
ร้อยละ

18 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา เร่ืองการท า
เทียนพรรษาเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

100,000 96,327 96.33 - - -

19 โครงการธรรมะฝึกจิตปรับชีวิตให้มี
ความสุข

50,000 45,420.90 90.84 - - -

20 โครงการส่งเสริมและบริหารงานบริการ
วิชาการ

- 83,000 51,674 62.26

21 โครงการส่งเสริมและบริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

- 300,000 107,894 35.96

22 โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้และหอประวตัิ - 1,000,000 4,395 0.44

23 โครงการวิจัยและพัฒนา - 10,000 0 0

24 โครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ครุภัณฑ์)

- 583,180 555,243.20 95.21

25 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการ
ให้บริการ

- 463,400 347,720 75.04

26 โครงการพัฒนาห้องสมุดและฝ่าย
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักศึกษามหาวทิยาลัย (ชุดโซลา
เซลล)์

- 146,720 95119.79 64.83

27 ปรับปรุงทางเช่ือมอาคารของส านักวทิย
บริการ ชั้น 3

- 230,000 0 0.00

28 ปรับปรุงลานจอดรถส าหรับผู้ใช้บริการ
ส านักวิทยบริการ

- 300,000 0 0.00

29 โครงการประชุมสามัญที่ประชุมอธกิารบดี
แห่งประเทศไทย

- 4,200 4,200 100.00

30 โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ไทย

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 ด้านบุคลากร
3.2.1 จ านวนบุคลากร

บุคลากรของส านักวิทยบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมผู้บริหาร ทั้งหมดจ านวน 
45 คน แบ่งเป็น 

ผู้บริหาร จ านวน 3 คน

ข้าราชการ จ านวน 19 คน

ลูกจ้างประจ า จ านวน 7 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 16 คน

- จ าแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 16 จ านวนบุคลากรส านักวิทยบริการ จ าแนกตามระดับการศึกษา

ฝ่าย
ปริญญาโท 

(คน)
ปริญญาตรี

(คน)
ต่ ากว่าปริญญา 

(คน)
รวม (คน)

ส านักงานเลขานกุาร 4 9 - 13
ฝ่ายหอสมุด 5 14 2 21
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา 2 5 1 8

รวม 11 28 3 42
ตารางที่ 17 จ าแนกบุคลากรตามต าแหน่งงาน ระดับการศึกษาและช่วงอายุของบุคลากรส านักวิทยบริการ

บุคลากร ระดับการศึกษา จ านวน ช่วงอายุ (ปี)
31-40 41-50 51 ปีขึ้นไป

ส านักงานเลขานุการ
- หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร ปริญญาตรี 1 1
-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 2 1 1
-ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปริญญาตรี 2 1 1
-บุคลากร ปริญญาตรี 1 1
-นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาโท 1 1

ปริญญาตรี 1 1
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท 1 1
-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท 1 1

ปริญญาตรี 1 1
รวม 11 4 4 3
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ตารางที่ 17 จ าแนกบุคลากรตามต าแหน่งงาน ระดับการศึกษาและช่วงอายุของบุคลากรส านักวิทยบริการ
บุคลากร ระดับการศึกษา จ านวน ช่วงอายุ (ปี)

31-40 41-50 51 ปีขึ้นไป
ส านักงานเลขานุการ

- หัวหน้าส านักงานเลขานกุาร ปริญญาตรี 1 1
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 2 1 1
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปริญญาตรี 2 1 1
- บุคลากร ปริญญาตรี 1 1
- นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาโท 1 1

ปริญญาตรี 1 1
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท 1 1
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท 1 1

ปริญญาตรี 1 1
รวม 11 4 4 3

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาโท 1 1

ปริญญาตรี 4 1 3
- ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปริญญาโท 1 1

ปริญญาตรี 1 1
ต่ ากว่าปริญญา 1 1

รวม 8 1 3 4
ฝ่ายหอสมุด

- บรรณารักษ์ ปริญญาโท 2 1 1
ปริญญาตรี 7 2 4 1

- นักเอกสารสนเทศ ปริญญาโท 2 2
ปริญญาตรี 1 1

- พนักงานห้องสมุด ปริญญาตรี 5 2 3
ต่ ากว่าปริญญา 1 1

- ช่างพิมพ์ ปริญญาโท 1 1
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท 1 1
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปริญญาตรี 1 1

รวม 21 2 12 7

รวมท้ังสิ้น 40 7 19 14
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ภาพที่ 9 จ านวนบุคลากรส านักวิทยบริการ จ าแนกตามระดับการศึกษา

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ส านักงานเลขานุการ

ฝ่ายหอสมุด

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ต่ ากว่าปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท 

48



ภาคผนวก
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รายชื่อบุคลากรส านักวิทยบรกิาร
ส านักงานเลขานุการ จ านวน 12 อัตรา (ช่วยราชการที่ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน 1 อัตรา)

นางสาวอุษา ผูกพันธ์
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

นางสุภาพร   ธีระพงษ์สวัสดิ์
บุคลากร ช านาญการ

นางสาวมณวีรรณ สาระไทย
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ช านาญการ

นางสาวพิมใจ  ค าฝอย       
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน

งานบริหารทั่วไป

นางจุรวีรรณ สายสมาน     
นักวิชาการเงินและบัญชี

ช านาญการพิเศษ

นางสาวจีรภา   แดงทน      
นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ

นางวิยะดา  ธนสรรวนิช
นักวิชาการพัสดุ ช านาญการพิเศษ
(ช่วยราชการที่ส านักคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย)

นางนันทา กิจแสวง
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ

งานคลังและพัสดุ

นายพัสกร อยู่สอน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
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ฝ่ายหอสมุด จ านวน 21 อัตรา

นางสาวขนิษฐา  จูมลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

นางปชุนีย์ อินทะนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ช านาญการ

นางวริชาวรรณ  ค ามุลตรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการ

งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ

นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย
บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายหอสมดุ

นางสาวชุษณา นราจันทร์
บรรณารักษ์ ช านาญการ

นายกันตพัฒน์ ในเกษตรธนพัฒน์
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

นางสาวสุพาภรณ์  ทาจิตต์
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา ปิตคณุ
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

นางสาวพิไลพร ครองก่ า
พนักงานห้องสมุด  ระดับ 3

นางศิรินาฏ ศรีภักดี
พนักงานห้องสมุด  ระดับ 3
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นางสุคนธ์ทิพย์ เลิศวิบูลย์กิจ
พนักงานห้องสมุด ระดับ 2

นางสาวนุจรินทร์  ภูธา
บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ

นายพนม จรูญแสง
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ0

นางรุ้งลาวัลย์ ลิ่วชวโรจน์
บรรณารักษ์ ช านาญการ

นางสาวชนิตา สุวรรณกูฎ
นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

นางสุพัตตรา   สุขใส
พนักงานห้องสมุด ระดับ 3

นายบุณพจน์    บุญไพโรจน์
พนักงานห้องสมุด ระดับ 3

นายบุญถนอม   จันทร์ชนะ
พนักงานห้องสมุด ระดับ 3

นายนรา   พิมพ์พันธ์
ช่างพิมพ์ ช านาญงานพิเศษ

นางสาวอภิญญา กลิ่นบัว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช านาญงาน

นางศิมาพร กาเผือกงาม
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ
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งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

นางปริญญา  บุญศรัทธา
บรรณารักษ์ ช านาญการ

งานข้อมูลท้องถิ่น และจดหมายเหตุ

นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย
บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ

นายอนวัช  กาทอง
นักเอกสารสนเทศ ช านาญการ

นางสาวขนิษฐา  ทุมมากรณ์
นักเอกสารสนเทศ 
ช านาญการพิเศษ

นายสุรชัย  ศรีใส
ต าแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการพิเศษ
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา จ านวน 8 อัตรา

นายวรพจน์ นวลสกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ช านาญการพิเศษ

นางศกุนตลา  เกตวงศา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ช านาญการพิเศษ

นายชาญชัย บุญคุ้ม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ช านาญการพิเศษ

นายอดิศักดิ์  กิจแสวง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ช านาญการ

งานพัฒนาและผลิตสื่อโสตทัศน์
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งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

นายเสถียร  พระใหญ่
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติงาน

นายธวัชชัย  พันธ์จ าปา
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติงาน

นายธนาชัย  โสภามี
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ช านาญงาน
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ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับการรับรอง ส านักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)

ประจ าปี 2562


