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	 สำ � นั ก ห อ ส มุ ด ก ล � ง	

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ก่อต้ัง

ในป	ีพ.ศ.	2497	มฐี�นะเปน็เพยีงแผนก

หอสมุด	 ขึ้นกับสำ�นักง�นอธิก�รบดี	

เริ่มแรกหอสมุดตั้งอยู่ท่ีตึกคณะศึกษ�

ศ�สตร์	(ปัจจุบันคือ	ตึก	3	ชั้น	3)	ในปี	

พ.ศ.2514	 ได้มีก�รก่อสร้�งอ�ค�รหอ

สมดุขึน้ใหม	่เปน็อ�ค�ร	2	หลงัเชือ่มตอ่

กนั	ตอ่ม�ในป	ีพ.ศ.	2528	มห�วทิย�ลยั

พิจ�รณ�เห็นว่�อ�ค�รหอสมุดมีสภ�พ

แวดล้อมแออัด	 จึงได้สร้�งอ�ค�รหอ

สมดุหลงัใหมข่ึน้โดยเริม่	กอ่สร�้งเมือ่วนั

ที่	13	ตุล�คม	พ.ศ.2529	แล้วเสร็จเมื่อ

วันที่	28	เมษ�ยน	พ.ศ.	2532	และเปิด

ให้บริก�รเมื่อวันที่	 19	 มิถุน�ยน	พ.ศ.

2532	 พร้อมกับขอพระร�ชท�นพระ

น�ม�ภิไธย	 “สมเด็จพระเทพรัตนร�ช

สุด�	ฯ”	อญัเชญิจ�รกึเป็นชือ่อ�ค�รของ

สำ�นักหอสมุดกล�ง	 ห้องสมุดองครักษ์	

เป็นหน่วยง�นขย�ยของสำ�นักหอสมุด

กล�ง	 ทั้งนี้	 สืบเนื่องจ�กมห�วิทย�ลัย

มแีผนขย�ยก�รศกึษ�ด�้นวทิย�ศ�สตร์

เทคโนโลยีและวิศวกรรมศ�สตร์	โดยใช้

ที่ดินของมห�วิทย�ลัยบริเวณคลอง	16

อำ�เภอองครักษ์	 จังหวัดนครน�ยก	 ใน

ระยะแรกห้องสมุดเปิดให้บริก�รท่ีตึก

ของคณะวิศวกรรมศ�สตร์	 เมื่อเดือน

มิถุน�ยน	 พ.ศ.	 2539	 ต่อม�ได้รับงบ

ประม�ณในก�รสร้�งห้องสมุดหลังใหม่

และเปดิใหบ้ริก�รในเดือนมกร�คม	พ.ศ.	

2541	เป็นต้นม�	สำ�นักหอสมุดกล�งใช้

ระบบ	หอ้งสมดุอตัโนมติัและระบบก�ร

สืบค้น	(SWU	Discovery)	เพื่อก�รจัด

เก็บและสืบค้นทรัพย�กรส�รสนเทศ

ร่วมกันภ�ยในเครือข่�ยห้องสมุดภ�ย

ใตส้งักดัมห�วทิย�ลัยศรีนครินทรวโิรฒ	

ได้แก่	ห้องสมุดประส�นมิตร	ห้องสมุด

องครักษ์	 ห้องสมุดคณะแพทยศ�สตร์	

องครักษ์	 จังหวัดนครน�ยก	 ห้องสมุด

ศูนย์ก�รแพทย์ปัญญ�นันทภิกขุฯ	

จังหวัดนนทบุรี	 และห้องสมุดวิทย�ลัย

โพธิวิชช�ลัย	จังหวัดสระแก้ว

ความเป็นมาของสำานักหอสมุดกลาง

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	

เสด็จพระร�ชดำ�เนินม�ทรงว�งศิล�ฤกษ์	

“อ�ค�รสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ”

เมื่อวันที่	9	กุมภ�พันธ์	2530

สำ�นักหอสมุดกล�ง	

วิทย�ลัยวิช�ก�รศึกษ�	พ.ศ.	2517

ห้องสมุดองครักษ์

ปี	พ.ศ.	2558

สำ�นักหอสมุดกล�ง

ปี	พ.ศ.	2558
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- ปรัชญา - 
แหล่งส�รสนเทศ	เพื่อก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต

- ปณิธาน - 
มุ่งมั่นให้บริก�รส�รสนเทศที่ได้ม�ตรฐ�น	ทันสมัย

ตรงกับคว�มต้องก�รของผู้ใช้และส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทักษะในก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง

- วิสัยทัศน์ -
สำ�นักหอสมุดกล�ง	จัดก�รก�รเข้�ถึงทรัพย�กรส�รสนเทศแบบไร้รอยต่อ

- พันธกิจ -
จัดบริก�รทรัพย�กรส�รสนเทศเพื่อสนับสนุนก�รศึกษ�ค้นคว้�และวิจัยของมห�วิทย�ลัย

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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	 สำ�นกัหอสมดุกล�ง	เป็นหนว่ยง�นสง่เสรมิและสนบัสนนุง�นวชิ�ก�รของมห�วทิย�ลยั		มกี�รจดัแบง่สว่นร�ชก�รต�ม

ที่ทบวงมห�วิทย�ลัยกำ�หนด	เมื่อ	พ.ศ.	2530	เป็น	5	ฝ่�ย	ได้แก่	สำ�นักง�นเลข�นุก�ร		ฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรและวิเคร�ะห์

สนเทศ	 ฝ่�ยบริก�ร	 ฝ่�ยว�รส�ร	 และฝ่�ยโสตทัศนศึกษ�	 ส่วนฝ่�ยเทคโนโลยีห้องสมุด	 	 เป็นก�รแบ่งส่วนร�ชก�รภ�ยใน	

และมีห้องสมุดในสังกัดอีก	2	แห่ง	คือ	ห้องสมุดคณะแพทยศ�สตร์	และหอสมุด	มศว	องครักษ์		ต่อม�สำ�นักง�นเลข�นุก�ร	

เปลี่ยนชื่อเป็น	 สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร	 ต�มประก�ศทบวงมห�วิทย�ลัย	 เรื่อง	 ก�รแบ่งส่วนร�ชก�รภ�ยในมห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	พ.ศ.	2544	

	 ระยะเวล�กว่�	 30	 ปี	 ที่ผ่�นม�	 ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�รปฏิบัติง�นของห้องสมุด	 มีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลง

ก�รให้บริก�รส�รสนเทศในรูปแบบต่�ง	 ๆ	 ม�กขึ้น	 ประกอบกับมห�วิทย�ลัยมีนโยบ�ยให้หน่วยง�นปรับปรุงโครงสร้�งให้

สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย	 สำ�นักหอสมุดกล�ง	 ซ่ึงมีแนวโน้มที่จะปฏิรูปองค์กรให้ถูกต้องต�มภ�ระ

ง�นที่คล้�ยคลึงกัน	เพื่อลดขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นและเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รให้บริก�ร	จึงได้มีก�รปรับโครงสร้�งก�รแบ่ง

สว่นร�ชก�รหล�ยคร้ัง	จนกระท่ังในปี	พ.ศ.	2559	สำ�นกัหอสมดุกล�งได้มกี�รปรบัโครงสร�้งก�รแบง่ส่วนร�ชก�รภ�ยในใหม่	

ต�มประก�ศมห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ฉบับที่	10/2559	เรื่องก�รแบ่งหน่วยง�นภ�ยในของส่วนง�น	พ.ศ.	2559	ฉบับ

ลงวันที่	15	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	2559	โดยแบ่งส่วนง�นภ�ยในของสำ�นักหอสมุดกล�ง	ดังนี้

	 	 1.	สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร

	 	 2.	ฝ่�ยบริห�รจัดก�รทรัพย�กรส�รสนเทศ

	 	 3.	ฝ่�ยบริก�รทรัพย�กรส�รสนเทศ

	 	 4.	ฝ่�ยเทคโนโลยีห้องสมุด

	 	 5.	ห้องสมุดองครักษ์

การแบ่งส่วนราชการ
ของสำานักหอสมุดกลาง
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มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  

สำ�นักหอสมุดกล�ง

สำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยบริก�รทรัพย�กรส�รสนเทศ

ฝ่�ยบริห�รจัดก�รทรัพย�กรส�รสนเทศ ฝ่�ยเทคโนโลยีห้องสมุด	

คณะกรรมก�รประจำ�สำ�นักหอสมุดกล�ง

ห้องสมุดองครักษ์
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คณะกรรมการประจำาสำานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำาปี พ.ศ. 2562

	 1.	อ�จ�รย์ส�โรช	เม�ล�นนท์		 	 	 	 ที่ปรึกษ�

	 2.	น�งพิมล	เมฆสวัสดิ์		 	 	 	 	 ที่ปรึกษ�

	 3.	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักหอสมุดกล�ง		 	 	 ประธ�นกรรมก�ร

	 4.	รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�ร		 	 	 	 กรรมก�ร

	 5.	รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ		 	 กรรมก�ร

	 6.	หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รจัดก�รทรัพย�กรส�รสนเทศ		 	 กรรมก�ร

	 7.	หัวหน้�ฝ่�ยบริก�รทรัพย�กรส�รสนเทศ			 	 กรรมก�ร

	 8.	หัวหน้�ฝ่�ยเทคโนโลยีห้องสมุด			 	 	 กรรมก�ร

	 9.	หัวหน้�ห้องสมุดองครักษ์		 	 	 	 กรรมก�ร

	 10.	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร		 	 	 กรรมก�รและเลข�นุก�ร

ผู้บริหารสำานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 1.	ผศ.นพ.วิศ�ล			 มห�สิทธิวัฒน์		 	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักหอสมุดกล�ง

	 2.	น�งมัณฑน�		 	 เจริญแพทย์		 	 รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�ร

	 3.	อ�จ�รย์วีรยุทธ		 เจริญเรืองกิจ		 	 รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ

	 4.	น�งม�ลินี		 	 ภูหมั่นเพียร		 	 หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รจัดก�รทรัพย�กรส�รสนเทศ

	 5.	น�งส�วอัญชลี		 ตุ้มทอง			 	 รักษ�ก�รแทนหัวหน้�ฝ่�ยบริก�รทรัพย�กรส�รสนเทศ

	 6.	น�ยทรงยศ		 	 ขันบุตรศรี		 	 หัวหน้�ฝ่�ยเทคโนโลยีห้องสมุด

	 8.	น�งส�วธนภร		 พึ่งพ�พงศ์		 	 หัวหน้�ห้องสมุดองครักษ์

	 9.	น�งอัญชลี		 	 มุสิกม�ศ		 	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร



Annual Report 2019 Central Library  Srinakharinw
irot University     |        |

6

ผลการดำาเนินงาน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	 แผนปฏิบัติก�รของสำ�นักหอสมุดล�ง	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562	ประกอบด้วย	4

ประเด็นยุทธศ�สตร์	13	เป้�ประสงค์	17	ตัวชี้วัด	และ	20	โครงก�ร/กิจกรรม	สรุปผลก�รดำ�เนินง�น

แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

 1. รายงานผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ

	 				ตัวชี้วัดต�มแผนปฏิบัติก�รมี	17	ตัวชี้วัด	ส�ม�รถบรรลุตัวชี้วัด	14	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	82.35	ไม่บรรลุ	3	ตัว

ชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	17.65	ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุมีดังนี้

	 	 1)	ร้อยละก�รใช้ทรัพย�กรสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้น	เป้�หม�ยอย่�งน้อยร้อยละ	5	ผลดำ�เนินง�นลดลงร้อยละ	17

	 	 2)	จำ�นวนกิจกรรมสนับสนุนและพัฒน�บุคล�กรในก�รทำ�วิจัย	เป้�หม�ยอย่�งน้อย	1	กิจกรรม	ผลดำ�เนิน

ง�น	ไม่มีก�รดำ�เนินง�นกิจกรรมสนับสนุนและพัฒน�บุคล�กรในก�รทำ�วิจัย

	 	 3)	มีก�รถอดบทเรียนก�รให้บริก�รวิช�ก�ร	 เป้�หม�ยอย่�งน้อย	1	 เรื่อง	ผลดำ�เนินง�น	 ไม่มีก�รดำ�เนิน

ง�นถอดบทเรียนก�รให้บริก�รวิช�ก�ร



|        |      รายงานประจำาปี 2562 สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ7

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำาเนินการ

1.	พัฒน�ทรัพย�กรที่สอดคล้องต่อ

ก�รเรียนก�รสอนและก�รวิจัย

1.	พัฒน�ทรัพย�กรส�รสนเทศ 1.	ร้อยละก�รใช้ทรัพย�กรสิ่งพิมพ์

เพิ่มขึ้น

อย่�งน้อยร้อยละ	5 สถิติก�รใช้ทรัพย�กรส�รสนเทศในปีงบประม�ณ	2561

(ก.ย	60.-ส.ค.61)	มีก�รใช้	207,580	ครั้ง	สถิติก�รใช้ใน

ปีงบประม�ณ	2562	(ก.ย.61-ส.ค.	62)	มีก�รใช้	171,555	

ครั้ง	โดยสรุปมีก�รใช้ลดลง	ร้อยละ	17

2.	ค่�ใช้จ่�ยต่อครั้ง	(cost	per	

use)	ของก�รใช้ฐ�นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดซื้อ

น้อยกว่�หรือเท่�กับ	

40	บ�ทต่อครั้ง

ค่�ใช้จ่�ยต่อครั้ง	(cost	per	use)	ของก�รใช้ฐ�นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดซื้อรวมฐ�นทั้งหมด	27.29	บ�ทต่อครั้ง

พัฒน�เครื่องมือท�งเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ

3.	จำ�นวนนวัตกรรมที่นำ�ม�ใช้ง�น อย่�งน้อย	1	นวัตกรรม "1.	ระบบก�รยืมหนังสือระหว่�งหน่วยง�น	(ICL) 

2.	ระบบ	Curriculum	Guide	 

3.	ระบบคลังข้อมูลห้องสมุด	(Central	Library	Data	

Warehouse)"

2.	ส่งเสริมก�รเข้�ถึงทรัพย�กร

ส�รสนเทศ

พัฒน�ผู้ใช้บริก�รให้ส�ม�รถเข้�ถึง

ทรัพย�กรส�รสนเทศได้ตรงกับคว�ม

ต้องก�ร

4.	จำ�นวนผู้เข้�รับก�รอบรมก�ร

สืบค้นส�รสนเทศมีคว�มรู้ผ่�น

เกณฑ์ที่กำ�หนด

ร้อยละ	80 ผู้เข้�รับก�รอบรมก�รสืบค้นส�รสนเทศ	มีจำ�นวนทั้งสิ้น	

1,029	คน	มีคว�มรู้ผ่�นเกณฑ์ที่กำ�หนด	คิดเป็นร้อยละ	

85.60

ส่งเสริมบรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ 5.	ก�รปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่ง

อำ�นวยคว�มสะดวก

อย่�งน้อย	1	โครงก�ร/

กิจกรรม

		มีก�รจัดห�คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	41	เครื่อง	คอมพิวเตอร์	

แบบ	All	in	One	75	เครื่อง	มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	2	

เครื่อง	โทรทัศน์แบบไอพี	19	เครื่อง	เครื่องทำ�น้ำ�เย็น	2	

เครื่อง	พัดลมติดผนัง	1	ตัว	และโต๊ะพับญี่ปุ่น	6	ตัว

6.	คะแนนคว�มพึงพอใจของผู้เข้�

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมบรรย�ก�ศ

ก�รเรียนรู้

ไม่น้อยกว่�	4.00 ผลก�รประเมินคว�มพึงพอใจของผู้เข้�ร่วมกิจกรรม	4.60
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำาเนินการ

พัฒน�ระบบก�รจัดก�รข้อร้องเรียน 7.	ระดับคว�มสำ�เร็จของก�ร

จัดก�รข้อร้องเรียน

มีก�รดำ�เนินก�รครบ	

5	ข้อ*

มีก�รดำ�เนินก�รครบ	5	ข้อ

8.	คะแนนคว�มพึงพอใจของผู้รับ

บริก�รสำ�นักหอสมุดกล�ง

ไม่น้อยกว่�	4.00 ผู้ใช้บริก�รห้องสมุดมีคว�มพึงพอใจต่อบริก�รห้องสมุดโดย

รวมอยู่ในระดับม�ก	(ค่�เฉลี่ย	4.02)

3.	พัฒน�บุคล�กรเพื่อนำ�ไปสู่ผล

ก�รดำ�เนินง�นที่เป็นเลิศ

พัฒน�บุคล�กรให้มีทักษะท�งเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ

9.	ร้อยละบุคล�กรได้รับก�รอบรม

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80 บุคล�กรสำ�นักหอสมุดกล�งมี	80	คน	เข้�รับก�รอบรมด้�น

เทคโนโลยีส�รสนเทศ	จำ�นวน	71	คน	คิดเป็นร้อยละ	88.75

จัดสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รทำ�ง�น

และเสริมสร้�งให้บุคล�กรมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมขององค์กร

10.	ระดับคว�มพึงพอใจของผู้เข้�

ร่วมกิจกรรมทำ�นุบำ�รุงและห้อง

สมุดสีเขียว

ไม่น้อยกว่�	4.00 "ระดับคว�มพึงพอใจของผู้เข้�ร่วมกิจกรรมทำ�นุบำ�รุงและ

ห้องสมุดสีเขียวเท่�กับ	4.26 

1.	คว�มพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงก�รศิลปฯ 

	-	กิจเทศก�ลส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่		3.91 

	-	ทอดผ้�ป่�และถว�ยเทียนพรรษ�		4.23 

	-	วันสถ�ปน�สำ�นักหอสมุดกล�ง		4.23 

2.	คว�มพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงก�รห้องสมุดสีเขียว 

	-	อบรมให้คว�มรู้เรื่อง	ก�รประหยัดพลังง�นและก�ร

จัดก�รขยะ	4.26 

	-	กิจกรรม	Big	Cleaning	Day	4.31 

	-	อบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง	ก�รดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	

4.60"

11.	จำ�นวนบุคล�กรที่มีคว�ม

รู้ด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�นผ่�น

เกณฑ์ที่กำ�หนด

ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80 ผลก�รประเมินคว�มรู้ด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�นพบว่�	มีผู้

ตอบแบบทดสอบ	73	คน	มีคว�มรู้ด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�น

ผ่�นเกณฑ์ที่กำ�หนด	จำ�นวน	59	คน	คิดเป็นร้อยละ	80.82

พัฒน�บุคล�กรให้มีทักษะด้�นก�รวิจัย 12.	จำ�นวนกิจกรรมสนับสนุนและ

พัฒน�บุคล�กรในก�รทำ�วิจัย

อย่�งน้อย	1	กิจกรรม ไม่ได้ดำ�เนินก�ร
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 2. ผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

	 	 ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562	มี	20	โครงก�ร/กิจกรรม	ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ	18	โครงก�ร/กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	90.00	และยังไม่ดำ�เนินก�ร	2	โครงก�ร/กิจกรรม	

คิดเป็นร้อยละ	10.00		ดังนี้	

					 	 1)	โครงก�รสนับสนุนและพัฒน�บุคล�กรในก�รทำ�วิจัย	

					 	 2)	โครงก�รบริก�รวิช�ก�ร	:	ห้องสมุดวิทย�ลัยโพธิวิชช�ลัย	เนื่องจ�ก	ไม่มีกิจกรรมก�รสำ�รวจหนังสือในปีนี้	และนิสิตที่จะเข้�ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมก�รสืบค้น	เคย

เข้�ร่วมกิจกรรมที่จัดไปแล้วในปีงบประม�ณ	2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำาเนินการ

ส่งเสริมและพัฒน�ให้บุคล�กรใช้

กระบวนก�รจัดก�รคว�มรู้เป็นเครื่องมือ

ในก�รทำ�ง�น

13.	จำ�นวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและ

พัฒน�บุคล�กรโดยก�รจัดก�ร

คว�มรู้

ไม่น้อยกว่�	2	ประเด็น

คว�มรู้

"1)	ประเด็นคว�มรู้	“ก�รยืมทรัพย�กรระหว่�งห้องสมุด

ส�ข�ของสำ�นักหอสมุดกล�ง” 

2)	ประเด็นคว�มรู้	“เทคนิคก�รวิเคร�ะห์	ประเมิน	และสรุป

ผลก�รดำ�เนินโครงก�รของสำ�นักหอสมุดกล�ง” 

3)	ประเด็นคว�มรู้	“ก�รลงร�ยก�รบรรณ�นุกรมในระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติ	Aleph”"

พัฒน�ระบบก�รดำ�เนินง�นที่มี

ประสิทธิภ�พ

14.	มีก�รนำ�	Lean	Manage-

ment	ม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�ร

อย่�งน้อย	2	กระบวน

ง�น

"มีก�รดำ�เนินง�น	2	กระบวนง�น	คือ 

		-	ระบบแจ้งซ่อมออนไลน ์

		-	ก�รนำ�เสนอร�ยง�นสถิติก�รยืมทรัพย�กรห้องสมุด"

บริห�รคว�มเสี่ยงเพื่อก�รดำ�เนินง�นที่มี

ประสิทธิภ�พ

15.	จำ�นวนข้อร้องเรียนก�รเข้�ใช้

ห้องสมุดผ่�นประตูอัตโนมัติห้อง

สมุดองครักษ์ลดลง

ร้อยละ	80 ไม่มีข้อร้องเรียนก�รเข้�ใช้ห้องสมุดผ่�นประตูอัตโนมัติห้อง

สมุดองครักษ์

พัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�เพื่อก�รดำ�เนิน

ง�นที่เป็นเลิศ

16.	ก�รดำ�เนินง�นประกัน

คุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน

5	ข้อ** มีก�รดำ�เนินก�รครบ	5	ข้อ

4.	พัฒน�โครงก�รบริก�รวิช�ก�ร

ที่มีคุณภ�พเพื่อพัฒน� ชุมชนและ

สังคมอย่�งยั่งยืน

มีระบบก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รบริก�ร

วิช�ก�รที่มีประสิทธิภ�พ

17.	มีก�รถอดบทเรียนก�รให้

บริก�รวิช�ก�ร

อย่�งน้อย	1	เรื่อง ไม่ได้ดำ�เนินก�ร
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  อัตรากำาลังบุคลากร

	 ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562	สำ�นักหอสมุดกล�ง	มีอัตร�กำ�ลัง	ทั้งสิ้น	80	อัตร�

	 	 -	ข้�ร�ชก�ร		 	 	 	 	 จำ�นวน	 		 5		 อัตร�

	 	 -	ลูกจ้�งประจำ�		 	 	 	 	 จำ�นวน			 3		 อัตร�

	 	 -	พนักง�นมห�วิทย�ลัยเงินงบประม�ณแผ่นดิน		 จำ�นวน			 72		 อัตร�

        รวมจำานวน  80  อัตรา

อัตรากำาลังจำาแนกตามหน่วยงาน

หน่วยง�น ข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�งประจำ�
พนักง�นประจำ�

(เงินงบประม�ณ)
รวม

สำ�นักหอสมุดกล�ง 4 3 50 57

ห้องสมุดองครักษ์ 1 - 22 23

รวม 5 3 72 80
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จำาแนกอัตรากำาลังตามตำาแหน่ง

ตำ�แหน่ง ข้�ร�ชก�ร
ลูกจ้�ง

ประจำ�

พนักง�นประจำ�

(เงินงบประม�ณ)
รวม

1.	บรรณ�รักษ์ 3 - 20 23

2.	นักจัดก�รง�นทั่วไป - - 2 2

3.	นักวิช�ก�รเงินและบัญชี - - 2 2

4.	นักวิช�ก�รพัสดุ - - 1 1

5.	นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน - - 1 1

6.	นักทรัพย�กรบุคคล - - 1 1

7.	นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์ - - 3 3

8.	นักวิช�ก�รโสตทัศนศึกษ� 1 - 3 4

9.	ผู้ปฏิบัติง�นทั่วไป - - 34 34

10.	ผู้ปฏิบัติง�นช่�ง - - 3 3

11.	พนักง�นบริก�ร - - 2 2

12.	ผู้ปฏิบัติง�นบริห�ร 1 - - 1

13.	พนักง�นพิมพ์ - 1 - 1

14.	พนักง�นเข้�เล่ม - 2 - 2

รวม 5 3 72 80
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  การพัฒนาบุคลากร 

	 สำ�นักหอสมุดกล�งมีก�รดำ�เนินง�นเพื่อพัฒน�บุคล�กรในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562	ดังนี้

	 1.	ก�รพัฒน�คว�มรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิช�ชีพ

	 	 1.1	ก�รส่งบุคล�กรเข้�ร่วมประชุม	สัมมน�	ฝึกอบรมหรือรับฟังก�รบรรย�ยเพื่อเพิ่มทักษะคว�มรู้ท�งวิช�ชีพเป็นระยะๆ	ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย

	 	 1.2	ก�รพัฒน�ด้วยกระบวนก�รจัดก�รคว�มรู้	โดยมีประเด็นคว�มรู้	จำ�นวน	3	คว�มรู้	ได้แก่

	 	 				 1)	คู่มือก�รใช้ง�นระบบยืมหนังสือระหว่�งหน่วยง�น	(Inter	Campus	Loan	ICL)	สำ�หรับผู้ใช้บริก�รและสำ�หรับ	admin

	 	 				 2)	แนวปฏิบัติในก�รดำ�เนินก�รโครงก�รสำ�นักหอสมุดกล�ง

	 	 						 3)	ก�รลงร�ยก�รและวิเคร�ะห์หมวดหมู่ทรัพย�กรส�รสนเทศ	ของสำ�นักหอสมุดกล�ง	มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

	 2.	ก�รพัฒน�ศักยภ�พในก�รปฏิบัติง�น

	 	 2.1	กิจกรรมก�รพัฒน�ทักษะภ�ษ�อังกฤษให้แก่บุคล�กรส�ยปฏิบัติง�น	จำ�นวน	10	คน

	 	 2.2	กิจกรรมก�รพัฒน�ทักษะด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	จำ�นวน	2	เรื่อง

	 	 				 1)	Data	Analysis	for	Service	Development

	 	 					 2)	ก�รใช้ง�น	Google	Drive	เพื่อพัฒน�ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น

	 	 2.3	กิจกรรมสัมมน�บุคล�กรของสำ�นักหอสมุดกล�ง	ประจำ�ปี	2562	เรื่อง	แนวท�งก�รพัฒน�ห้องสมุดยุคใหม่

	 	 2.4	กิจกรรมที่ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รแบบลีนในก�รปรับปรุงกระบวนง�น	มี	2	กระบวนง�น

	 	 				 1)	ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

	 	 				 2)	ก�รนำ�เสนอร�ยง�นสถิติก�รยืมทรัพย�กรห้องสมุด

	 นอกจ�กนี	้ยงัได้ส่งเสรมิให้บคุล�กรมโีอก�สได้เปิดโลกทศัน์	ด้วยก�รจัดกจิกรรมทศันศกึษ�แหล่งเรียนรู้สัญจร	จำ�นวน	4	แห่ง	ได้แก่	ห้องสมุดม�รวยและพพิธิภณัฑ์เรยีนรูก้�รลงทนุ

อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,	ศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบ	Thailand	Creative	and	Design	Center	(TCDC),	พิพิธภัณฑ์ล้�นของเล่นเกริกยุ้นพันธ์	และพิพิิธภัณฑ์สถ�นแห่ง

ช�ติเจ้�ส�มพระย�	จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
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  การเงินและงบประมาณ 

หมวด
เงินร�ยได้	(อุดหนุนจ�กรัฐบ�ล) งบประม�ณเงินร�ยได้	(บ�ท) รวม	(บ�ท)

2562 2562 2562

เงินเดือน 	2,283,300.00	 	-			 	2,283,300.00	

ค่�จ้�งประจำ� 	993,760.00	 	-			 	993,760.00	

พนักง�นประจำ� 	23,290,540.00	 	5,318,200.00	 	28,608,740.00	

ค่�ตอบแทนใช้สอย 	6,494,499.28	 	18,698,964.11	 	25,193,463.39	

ค่�ส�ธ�รณูปโภค 	-			 	1,876,797.38	 	1,876,797.38	

ค่�ครุภัณฑ์ 	1,700,000.00	 	4,252,178.32	 	5,952,178.32	

ค่�ที่ดินและสิ่งก่อสร้�ง 	-			 	378,827.27	 	378,827.27	

เงินอุดหนุน	(รวมเงินอุดหนุนวิจัย) 	-			 	2,653,400.00	 	2,653,400.00	

ร�ยจ่�ยอื่นๆ 	-			 	536,534.60	 	536,534.60	

งบกล�ง 	-			 	-			 	-			

รวม	(บ�ท) 	34,762,099.28	 	33,714,901.68	 	68,477,000.96	



Annual Report 2019 Central Library  Srinakharinwirot University     |        | 14

รายงานผลการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมวดร�ยจ่�ย
เงินร�ยได้	(เงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล) งบประม�ณเงินร�ยได้

ได้รับจัดสรร ร�ยจ่�ย คงเหลือ ได้รับจัดสรร ร�ยจ่�ย คงเหลือ

งบบุคล�กร 	26,567,600.00	 	26,567,600.00	 	-			 	5,318,200.00	 	5,318,200.00	 	-			

เงินเดือน 	2,283,300.00	 	2,283,300.00	 	-			 	-			 	-			 	-			

ค่�จ้�งประจำ�	(ลูกจ้�งประจำ�) 	993,760.00	 	993,760.00	 	-			 	-			 	-			 	-			

ค่�จ้�งพนักง�นประจำ� 	23,290,540.00	 	23,290,540.00	 	-			 	5,318,200.00	 	5,318,200.00	 	-			

งบดำ�เนินง�น 	6,494,500.00	 	6,494,499.28	 	0.72	 25,263,594.00	 20,575,761.49	 	4,687,832.51	

ได้รับจัดสรร 	6,494,500.00	 	6,494,499.28	 	0.72	 25,263,594.00	 	0,575,761.49	 	4,687,832.51	

ค่�ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 	6,494,500.00	 	6,494,499.28	 	0.72	 	2,322,294.00	 18,698,964.11	 	3,623,329.89	

ค่�ตอบแทน	 	-			 	-			 	-			 	3,355,800.00	 	2,183,860.64	 	1,171,939.36	

รับโอน	เงินสนันสนุนเงินตอบแทนประจำ�ตำ�แหน่งฯ 	240,000.00	 	-			 	240,000.00	

		-	ค่�ตอบแทนส�ข�ข�ดแคลน 	-			 	-			 	-			 	156,000.00	 	131,500.00	 	24,500.00	

		-	ค่�เบี้ยประชุมกรรมก�รประจำ�สำ�นักฯ 	-			 	-			 	-			 	18,600.00	 	15,900.00	 	2,700.00	

		-	ค่�ปฏิบัติง�นนอกเวล� 	-			 	-			 	-			 	2,000,000.00	 	1,235,780.00	 	764,220.00	

		-	ค่�สมน�คุณผู้บริห�ร 	-			 	-			 	-			 	941,200.00	 	799,380.64	 	141,819.36	
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หมวดร�ยจ่�ย
เงินร�ยได้	(เงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล) งบประม�ณเงินร�ยได้

ได้รับจัดสรร ร�ยจ่�ย คงเหลือ ได้รับจัดสรร ร�ยจ่�ย คงเหลือ

		-	ค่�ตอบแทนพนักง�นขับรถยนต์ 	-			 	-			 	-			 	-			 	1,300.00	 	(1,300.00)

ค่�ใช้สอย 	4,603,690.00	 	4,603,689.75	 	0.25	 	949,494.00	 	843,217.89	 	106,276.11	

บวกรับโอนค่�ใช้พื้นที่ 	109,494.00	 	-			 	109,494.00	

		-	ค่�ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 	159,029.00	 	159,028.75	 	0.25	 	600,000.00	 	582,185.19	 	17,814.81	

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รป้องกันกำ�จัดปลวก 	58,850.00	 	58,850.00	 	-			 	-			 	-			 	-			

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รบำ�รุงรักษ�ลิฟต์ 	86,670.00	 	86,670.00	 	-			 	-			 	-			 	-			

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รบำ�รุงรักษ�เครื่องปรับอ�ก�ศ 	156,541.00	 	156,541.00	 	-			 	-			 	-			 	-			

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รทำ�คว�มสะอ�ด 	2,219,180.00	 	2,219,180.00	 	-			 	-			 	-			 	-			

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รบำ�รุงรักษ�เครื่องสำ�รองไฟฟ้� 	34,240.00	 	34,240.00	 	-			 	-			 	-			 	-			

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รบำ�รุงรักษ�ระบบห้องสมุดฯ 	1,284,000.00	 	1,284,000.00	 	-			 	-			 	-			 	-			

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รเครื่องป้องกันหนังสือสูญห�ย 	17,120.00	 	17,120.00	 	-			 	-			 	-			 	-			

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รบำ�รุงรักษ�ระบบผ่�น-เข้�ออกฯ 	211,860.00	 	211,860.00	 	-			 	-			 	-			 	-			

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รบำ�รุงรักษ�ระบบจัดเก็บข้อมูลฯ 	376,200.00	 	376,200.00	 	-			

		-	ค่�เลี้ยงรับรอง/พิธีก�ร 	-			 	-			 	-			 	20,000.00	 	-			 	20,000.00	

		-	ค่�เข้�ร่วมสัมมน�	และฝึกอบรม 	-			 	-			 	-			 	100,000.00	 	37,600.00	 	62,400.00	
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หมวดร�ยจ่�ย
เงินร�ยได้	(เงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล) งบประม�ณเงินร�ยได้

ได้รับจัดสรร ร�ยจ่�ย คงเหลือ ได้รับจัดสรร ร�ยจ่�ย คงเหลือ

		-	ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งไนประเทศ 	-			 	-			 	-			 	40,000.00	 	63,801.70	 	(23,801.70)

		-	ค่�จ้�งเข้�ปกและเย็บเล่ม	(ห้องสมุดคณะแพทย์) 	-			 	-			 	-			 	30,000.00	 	-			 	30,000.00	

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รต่�งๆ 	-			 	-			 	-			 	50,000.00	 	159,631.00	 	(109,631.00)

ค่�วัสดุ 	1,890,810.00	 	1,890,809.53	 	0.47	 18,017,000.00	 15,671,885.58	 	2,345,114.42	

หัก		เงินโอนไปคณะแพทยศ�สตร์ 	-			 	-			 	-			 	-			 	250,000.00	 	(250,000.00)

						เงินโอนไปงบลงทุน	ค่�ครุภัณฑ์ 	-			 	239,000.00	 	(239,000.00)

						เงินโอนไปงบลงทุน	ค่�สิ่งกอ่สร้ง 	-			 	884,600.00	 	(884,600.00)

		-	ค่�หนังสือ 	266,623.00	 	266,622.85	 	0.15	 	2,000,000.00	 	2,011,015.80	 	(11,015.80)

		-	ค่�ว�รส�ร/หนังสือพิมพ์และฐ�นข้อมูล	E-Book 	1,590,353.00	 	1,590,352.80	 	0.20	 	3,570,800.00	 10,097,646.48	 	3,473,153.52	

		-	ค่�วัสดุสำ�นักง�น 	19,085.00	 	19,085.00	 	-			 	234,100.00	 	483,609.68	 	(249,509.68)

		-	ค่�วัสดุไฟฟ้�วิทยุ 	-			 	-			 	-			 	50,000.00	 	34,628.41	 	15,371.59	

		-	ค่�วัสดุก่อสร้�ง/ประป� 	-			 	-			 	-			 	50,000.00	 	17,587.16	 	32,412.84	

		-	ค่�วัสดุก�รเกษตร 	-			 	-			 	-			 	5,000.00	 	1,800.00	 	3,200.00	

		-	ค่�วัสดุโฆษณ�และเผยแพร่ 	-			 	-			 	-			 	60,000.00	 	84,406.76	 	(24,406.76)



|        |      รายงานประจำาปี 2562 สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ17

หมวดร�ยจ่�ย
เงินร�ยได้	(เงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล) งบประม�ณเงินร�ยได้

ได้รับจัดสรร ร�ยจ่�ย คงเหลือ ได้รับจัดสรร ร�ยจ่�ย คงเหลือ

  	-	ค่�วัสดุคอมพิวเตอร์ 	14,749.00	 	14,748.88	 	0.12	 	140,000.00	 	121,190.34	 	18,809.66	

  	-	ค่�วัสดุโสตฯ/ก�รศึกษ� 	-			 	-			 	-			 	30,000.00	 	12,000.00	 	18,000.00	

  	-	ค่�วัสดุง�นบ้�นง�นครัว 	-			 	-			 	-			 	20,000.00	 	38,290.00	 	(18,290.00)

  	-	ค่�วัสดุง�นเทคนิคห้องสมุด 	-			 	-			 	-			 	300,000.00	 	225,819.67	 	74,180.33	

  	-	ค่�ฐ�นข้อมูล	Scopus	(ผลง�นวิจัยเพื่อสร้�งองค์คว�มรู้) 	-			 	-			 	-			 	1,557,100.00	 	1,170,291.28	 	386,808.72	

ค่�ส�ธ�รณูปโภค 	-			 	-			 	-			 	2,941,300.00	 	1,876,797.38	 	1,064,502.62	

  	-	ค่�สม�ชิกทรูวิชั่น 	-			 	-			 	-			 	6,000.00	 	5,449.80	 	550.20	

  	-	ค่�ไฟฟ้� 	-			 	-			 	-			 	2,905,300.00	 	1,866,704.58	 	1,038,595.42	

  	-	ค่�โทรศัพท์/บัตรโทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ 	-			 	-			 	-			 	20,000.00	 	-			 	20,000.00	

  	-	ค่�ฝ�กส่งไปรษณีย์	/	ค่�ธรรมเนียม 	-			 	-			 	-			 	10,000.00	 	4,643.00	 	5,357.00	

งบลงทุน 	1,715,000.00	 	1,700,000.00	 	15,000.00	 	5,602,500.00	 	4,631,005.59	 	971,494.41	

บวก 	รับโอนจ�กงบดำ�เนินง�น 	-			 	-			 	-			 	239,000.00	 	-			 	239,000.00	

บวก 	รับโอนจ�กงบดำ�เนินง�น 	-			 	-			 	-			 	884,600.00	 	-			 	884,600.00	

  	-	ค่�ครุภัณฑ์ 	1,715,000.00	 	1,700,000.00	 	15,000.00	 	4,163,900.00	 	4,252,178.32	 	(88,278.32)
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หมวดร�ยจ่�ย
เงินร�ยได้	(เงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล) งบประม�ณเงินร�ยได้

ได้รับจัดสรร ร�ยจ่�ย คงเหลือ ได้รับจัดสรร ร�ยจ่�ย คงเหลือ

  	-	ค่�ที่ดินและสิ่งก่อสร้�ง 	-			 	-			 	-			 	315,000.00	 	378,827.27	 	(63,827.27)

งบเงินอุดหนุน 	-			 	-			 	-			 	3,650,500.00	 	2,653,400.00	 	997,100.00	

รับโอน	เงินกองทุนฯ 	264,600.00	 	264,600.00	 	-			

  	-	เงินสมทบ	/	กองทุนประกันสังคม 	-			 	-			 	-			 	235,300.00	 	-			 	235,300.00	

  	-	เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 	-			 	-			 	-			 	372,500.00	 	-			 	372,500.00	

  	-	ทุนพัฒน�บุคล�กรส�ยสนับสนุนวิช�ก�ร 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

  	-	งบพัฒน�หน่วยง�นและมห�วิทย�ลัย 	-			 	-			 	-			 	1,946,400.00	 	1,946,400.00	 	-			

  	-	เงินสมทบกองทุนสวัสดิก�ร 	-			 	-			 	-			 	420,000.00	 	420,000.00	 	-			

  	-	เงินชดเชยพนักง�น 	-			 	-			 	-			 	22,400.00	 	22,400.00	 	-			

  	-	เงินกองทุนห้องสมุด 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

เงินอุดหนุนโครงก�รวิจัย 	-			 	-			 	-			 	389,300.00	 	-			 	389,300.00	

งบร�ยจ่�ยอื่น 	-			 	-			 	-			 	780,000.00	 	536,534.60	 	243,465.40	

  	-	โครงก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลสำ�นักหอสมุดกล�ง 	-			 	-			 	-			 	500,000.00	 	372,254.60	 	127,745.40	

  	-	โครงก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� 	-			 	-			 	-			 	40,000.00	 	35,240.00	 	4,760.00	

  	-	โครงก�รจิตอ�ส� 	-			 	-			 	-			 	10,000.00	 	10,000.00	 	-			
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หมวดร�ยจ่�ย
เงินร�ยได้	(เงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล) งบประม�ณเงินร�ยได้

ได้รับจัดสรร ร�ยจ่�ย คงเหลือ ได้รับจัดสรร ร�ยจ่�ย คงเหลือ

  	-	โครงก�รกิจกรรม	5ส 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			 	-			

  	-	โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ 	-			 	-			 	-			 	5,000.00	 	4,550.00	 	450.00	

  	-	โครงก�รทบทวนและพัฒน�แผนปฏิบัติก�ร 	-			 	-			 	-			 	5,000.00	 	-			 	5,000.00	

  	-	โครงก�รห้องสมุดสีเขียว 	-			 	-			 	-			 	50,000.00	 	42,615.00	 	7,385.00	

  	-	โครงก�รอบรมสืบค้นส�รสนเทศ 	-			 	-			 	-			 	10,000.00	 	1,325.00	 	8,675.00	

  	-	โครงก�รส่งเสริมบรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ 	-			 	-			 	-			 	60,000.00	 	16,570.00	 	43,430.00	

  	-	โครงก�รส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒน�ชีวิตก�รทำ�ง�น 	-			 	-			 	-			 	40,000.00	 	34,030.00	 	5,970.00	

  	-	โครงก�รบริก�รวิช�ก�รสำ�นักหอสมุดกล�ง 	-			 	-			 	-			 	40,000.00	 	-			 	40,000.00	

  	-	โครงก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตในวัยเกษียณอ�ยุ 	-			 	-			 	-			 	20,000.00	 	19,950.00	 	50.00	

 งบกล�ง 	-			 	-			 	-			 	50,000.00	 	-			 	50,000.00	

รวมทั้งสิ้น 	34,777,100.00	 	34,762,099.28	 	15,000.72	 40,664,794.00	 33,714,901.68	 	6,949,892.32	

คิดเป็นร้อยละ 	99.96	 	82.91	
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สรุปรายรับค่าปรับและรายจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ร�ยก�ร สำ�นักหอสมุดกล�ง ห้องสมุดองครักษ์ ห้องสมุดคระแพทย์

ร�ยรับ	-	ค่�ปรับ 625,733.00 107,635.00 10,734.00	

ร�ยจ่�ย	-	ค่�ปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	

และค่�ตอบแทนผู้ปฏิบัติง�นสนับสนุนก�ร

เรียนก�รสอน

716,530.00 448,330.00 	-			
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  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562	สำ�นักหอสมุดกล�งได้พัฒน�ง�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	เพื่ออำ�นวย	คว�มสะดวก

แก่ผู้ใช้บริก�ร	ดังนี้

	 1.	ระบบก�รยืมหนังสือระหว่�งหน่วยง�น	(Inter	Campus	Loan	:	ICL)	เป็นระบบที่พัฒน�ขึ้นเพื่ออำ�นวยคว�ม

สะดวกให้้แก่ผู้ใช้้บริก�รในก�รยืมหนังสือและก�รขอถ่�ยเอกส�รบทคว�มจ�กว�รส�รระหว่�งหน่วยง�นที่อยู่ภ�ยใต้้สังกัด

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ได้แก่	ห้องสมุดประส�นมิตร	ห้องสมุดองครักษ์	ห้องสมุดคณะแพทยศ�สตร์	องครักษ์	และ	

ห้องสมุดศูนย์ก�รแพทย์ปัญญ�นนัทภกิข	ุชลประท�น	ผู้ใ้ช้้บรกิ�ร	(user)	ได้แก่	อ�จ�รย์์	บคุล�กรและนสิติของ	มห�วทิย�ลัย

	 2.	ระบบคลังข้อมูลห้องสมุดกับก�รนำ�ม�ใช้ประโยชน์	:	กรณีศึกษ�	ก�รวิเคร�ะห์	collection	หนังสือหมวด	370	

ก�รศึกษ�	 เป็นระบบคลังข้อมูลห้องสมุด	 (Central	 Library	 Data	Warehouse)	 เป็นระบบที่พัฒน�โดย	 ใช้ซอฟต์แวร์	

Pentaho	Business	Analytic	Platform	และนำ�ข้อมลูจ�กระบบห้องสมดุอตัโนมติั	ระบบลงทะเบยีนนสิิตและระบบบรหิ�ร

ทรัพย�กรบุคคลม�บูรณ�ก�รร่วมกัน	ผลของก�รพัฒน�ระบบทำ�ให้ได้เห็นภ�พของข้อมูลที่สำ�คัญๆ	ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�ร

บริห�รจัดก�รได้	เช่น	ก�รใช้หนังสือต�มช่วงเวล�ต่�งๆ	หรือประเภททรัพย�กร	เป็นต้น	และได้ถูกนำ�ม�ใช้ประโยชน์ในก�ร

วิเคร�ะห์	Collection	หนังสือหมวด	370	ก�รศึกษ�	ทำ�ให้ทร�บถึงจำ�นวนหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริก�ร	และจำ�นวนก�ร

ใช้หนังสือของหมวด	370	ทั้งหมด	และหมวดย่อยของหมวด	370	อีกด้วย	ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ประโยชน์ในก�รจัดซื้อ

หนังสือเข้�ห้องสมุด	ก�รจัดเก็บตัวเล่มให้บริก�รต่อไป
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  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

	 สำ�นักหอสมุดกล�ง	ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณเพื่อจัดซื้อทรัพย�กรส�รสนเทศ	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ก�รศึกษ�	ก�รเรียนก�รสอน	ตลอดจนก�รค้นคว้�วิจัยของผู้ใช้ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย	ดังร�ยละเอียด

ต่อไปนี้

การใช้งบประมาณเพื่อการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสำานักหอสมุดกลาง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทรัพย�กรส�รสนเทศ สำ�นักหอสมุดกล�ง	(บ�ท) ห้องสมุดองครักษ์	(บ�ท)

หนังสือ 	1,004,834.60	 	1,006,181.20	

ว�รส�ร/หนังสือพิมพ์ 	2,571,258.24	 	49,637.00	

e-Journal/	e-book/	database 	10,674,163.57	 	-			

รวมค่�ใช้จ่�ยทั้งสิ้น  14,250,256.41  1,055,818.20 

รวมทั้งหมด	(ปีงบประม�ณ	2562)                          15,306,074.61 

หม�ยเหตุ			 -	เป็นยอดรวมทั้งเงินงบประม�ณและงบประม�ณเงินร�ยได้	
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 ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ์

    ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    งบดำาเนินงาน รายจ่ายประเภท ค่าหนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ์

เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 

หน่วยงาน 2562

สำ�นักหอสมุดกล�ง

		-	หนังสือ 	266,622.85	

		-	ว�รส�ร/หนังสือพิมพ์ 	-			

		-	e-Journal/	e-book/	database 	1,590,352.80	

ห้องสมุดองครักษ์

		-	หนังสือ 	-			

		-	ว�รส�ร/หนังสือพิมพ์ 	-			

		-	e-Journal/	e-book/	database 	-			

รวมทั้งสิ้น	(1) 	1,856,975.65	
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งบประมาณเงินรายได ้

หน่วยงาน 2562

สำ�นักหอสมุดกล�ง

		-	หนังสือ 	738,211.75	

		-	ว�รส�ร/หนังสือพิมพ์ 	2,571,258.24	

		-	e-Journal/	e-book/	database 	9,083,810.77	

ห้องสมุดองครักษ์

		-	หนังสือ 	1,006,181.20	

		-	ว�รส�ร/หนังสือพิมพ์ 	49,637.00	

		-	e-Journal/	e-book/	database 	-			

รวมทั้งสิ้น (2)  13,449,098.96 

รวมใช้ไปทั้งสิ้น (1+2)  15,306,074.61 
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การใช้งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบบาล)  และงบประมาณเงินรายได้  

เพื่อการจัดซื้อหนังสือ  วารสารและหนังสือพิมพ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม

สำ�นักหอสมุดกล�ง				

		-	หนังสือ 	266,622.85	 	738,211.75	 	1,004,834.60	

		-	ว�รส�ร/หนังสือพิมพ์ 	-			 	2,571,258.24	 	2,571,258.24	

		-	e-Journal/	e-book/	database 	1,590,352.80	 	9,083,810.77	 	10,674,163.57	

ห้องสมุดองครักษ์		

		-	หนังสือ 	-			 	1,006,181.20	 	1,006,181.20	

		-	ว�รส�ร/หนังสือพิมพ์ 	-			 	49,637.00	 	49,637.00	

		-	e-Journal/	e-book/	database 	-			 	-			 	-			

รวมใช้ไปทั้งสิ้น  1,856,975.65  13,449,098.96  15,306,074.61 
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  การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

	 สำ�นักหอสมุดกล�งได้จัดสรรเงินร�ยได้ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562	สำ�หรับก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รทำ�

วิจัยของบุคล�กร	เป็นจำ�นวนเงิน	1,946,400	บ�ท	แบ่งเป็น	(1)	งบสำ�หรับก�รจัดห�ฐ�นข้อมูลเพื่อก�รวิจัย	Scopus	เพื่อ

ให้คณ�จ�รย์นักวิจัยและบุคล�กรส�ยสนับสนุนวิช�ก�รส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ประโยชน์ในก�รสร้�งสรรค์ง�นวิจัย	 ภ�ยใน

วงเงิน	 1,557,100	 บ�ท	 (2)	 งบสำ�หรับก�รส่งเสริมก�รทำ�วิจัยของบุคล�กร	 จำ�นวนเงิน	 389,300	 บ�ท	 แบ่งออกเป็นงบ

สำ�หรับก�รทำ�วิจัยสถ�บันของบุคล�กร	 เป็นจำ�นวนเงิน	 350,370	 บ�ท	 และ	 งบสำ�หรับก�รทำ�กิจกรรมส่งเสริมวิจัยของ

บคุล�กร	เป็นจำ�นวนเงนิ	38,930	บ�ท	นอกจ�กนัน้ยงัมทีนุสำ�หรับก�รทำ�วจัิยแบบ	R	to	R	แก่บคุล�กรสำ�หรับก�รแก้ปัญห�

ก�รทำ�ง�นให้มีประสิทธิภ�พยิ่งข้ึนพร้อมกันนั้นได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ�ทุนอุดหนุนวิจัยประจำ�ปีงบประม�ณ	

พ.ศ.	2562	ดังนี้

	 1.	อ�จ�รย์อรรณพ	โพธิสุข		 	 	 ที่ปรึกษ�

	 2.	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักหอสมุดกล�ง		 	 ประธ�นกรรมก�ร

	 3.	รองศ�สตร�จ�รย์เฉลียว	พันธุ์สีด�		 	 กรรมก�ร

	 4.	รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ		 กรรมก�ร

	 5.	รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�ร		 	 	 กรรมก�ร

	 6.	น�งส�วแสงจันทร์	หว�นอ�รมย์		 	 กรรมก�รและเลข�นุก�ร

*	ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562	สำ�นักหอสมุดกล�งไม่มีผู้ส่งผลง�นวิจัย
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  การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้

	 ในก�รพัฒน�และปรับปรุงก�รให้บริก�รของห้องสมุดเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อก�รศึกษ�ค้นคว้�ของผู้ใช้บริก�รนั้น	 มี

ก�รปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่เอื้อประโยชน์ต่อก�รศึกษ�ค้นคว้�	 ได้แก่	 ที่ห้องสมุดประส�นมิตร	 มีก�ร

ปรับปรุงห้องศ�สตร�จ�รย์ขจร	สุขพ�นิช	และห้องมัลติมีเดียสำ�หรับชมภ�พยนตร์	สำ�หรับห้องสมุดองครักษ์	มีก�รปรับปรุง

ระบบไฟฟ้�ส่องสว่�งภ�ยนอกอ�ค�รของห้องสมุด

	 นอกจ�กนี้	ได้จัดสรรงบประม�ณในก�รจัดห�สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ	ได้แก่	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำ�นวน	41	

เครื่อง	คอมพิวเตอร์	แบบ	All	in	One	จำ�นวน	75	เครื่อง	มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	เครื่องรับโทรทัศน์	เครื่องทำ�นำ้�เย็น	พัดลม

ติดผนัง	และโต๊ะพับญี่ปุ่น
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จำานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ

ประเภท สำ�นักหอสมุดกล�ง ห้องสมุดองครักษ์

หนังสือภ�ษ�ไทย	(เล่ม) 248,410 206,149

หนังสือภ�ษ�ต่�งประเทศ	(เล่ม) 102,912 51,695

ปริญญ�นิพนธ์	(เล่ม)/โครงง�น 29,664 35,294

ว�รส�รภ�ษ�ไทย	(ชื่อเรื่อง) 1,153 742

ว�รส�รภ�ษ�ต่�งประเทศ	(ชื่อเรื่อง) 648 722

หนังสือพิมพ์ภ�ษ�ไทย	(ชื่อเรื่อง) 13 4

หนังสือพิมพ์ภ�ษ�ต่�งประเทศ	(ชื่อเรื่อง)	 2 -

โสตทัศนวัสดุ	(ชื่อเรื่อง) 21,518 7,635

ทรัพย�กรส�รสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ปริญญ�นิพนธ์ 25,667 -

ผลง�นอ�จ�รย์ 4,539 -

ฐ�นข้อมูลต่�งประเทศ*

ว�รส�รอิเล็กทรอนิกส์	(ซื้อร�ยเล่ม) 153 -

ว�รส�รอิเล็กทรอนิกส์	(ซื้อร�ยเล่ม) 138 -

โปรแกรม 2 -
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สถิติการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทก�รให้บริก�ร สำ�นักหอสมุดกล�ง ห้องสมุดองครักษ์

จำ�นวนผู้เข้�ใช้บริก�ร

จำ�นวนผู้เข้�ใช้บริก�รที่เป็นบุคคลภ�ยใน 217,358 211,492

จำ�นวนผู้เข้�ใช้บริก�รที่เป็นบุคคลภ�ยนอก 56,366 -

รวม 273,724 211,492

บริก�รให้ยืม

หนังสือ	(เล่ม) 124,087 40,341

ว�รส�ร	(ฉบับ) 5,722 155

หนังสือสำ�รอง	(เล่ม) 19 -

ปริญญ�นิพนธ์	(เล่ม) 7,282 1,172

โสตทัศนวัสดุ	(ร�ยก�ร) 1,467 8,837

โสตทัศนูปกรณ์	(ครั้ง) 4,512 19,604
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สถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฐานข้อมูล

ปริมาณการใช้ (ครั้ง)

การสืบค้น การดาวน์โหลด

ลำาดับการเข้าใช้เมื่อเทียบกับ

มหาวิทยาลัย 28 แห่ง

การสืบค้น การดาวน์โหลด

     1. ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สกอ. จัดให้บริการ

					1.1)	Academic	Search	Complete 72,455 4,752 9 13

					1.2)	ACM	Digital	Library 2,371 855 16 15

					1.3)	American	Chemical	Journal:	ACS 27,171 14,481 6 11

					1.4)	Computer	&	Applied	Science	Complete 46,130 410 10 19

					1.5)	Emerald	Management	 1,044 1,109 22 22

					1.6)	IEEE/IEE	Electronic	Library	(IEL) 161,747 25,192 12 12

					1.7)	Proquest	Dissertation	&	Theses:	Fulltext 14,113 7,753 12 10

					1.8)	ScienceDirect - 244,954 - 13

					1.9)	SpringerLink-Journal 23,916 20,143 16 13

					1.10)	Web	of	Science 13,244 - 19 -

     2. ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำานักหอสมุดกลางจัดให้บริการ 

					2.1)	Access	Pharmacy* 2,152 10,435 - -

				2.2)	ASCE	Library - 335 - -

					2.3)	CINAHL	Complete	 69,901 1,708 - -

					2.4)	Communication	&	Appiled	Science	Complete 771 329 - -

					2.5)	e-book	Academic	Collection 68,396 583 - -

					2.6)	Education	Research	complete 2,740 2,532 - -

					2.7)	Expanded	Acadamic	ASAP 606 1,877 - -

					2.8)	Gale	Virtual	Reference	Library 180 925 - -

					2.9)	H.W.Wilson 305,627 1,202 - -

					2.10)	IQ	NewsClip - 9,724 - -

					2.11)	Knovel 2,213 - - -

					2.12)	Passport 18,124 6,951 - -

					2.13)	Sage	Journals	 6,080 13,040 - -

					2.14)	Sage	Knowledge 750 3,033 - -

					2.15)	ScienceDirect:	Ebook	 - 12,181 - -
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ฐานข้อมูล

ปริมาณการใช้ (ครั้ง)

การสืบค้น การดาวน์โหลด

ลำาดับการเข้าใช้เมื่อเทียบกับ

มหาวิทยาลัย 28 แห่ง

การสืบค้น การดาวน์โหลด

					2.16)	Scifinder	 4,458 2,225 - -

					2.17)	Scopus 24,274 - - -

					2.18)	Taylor	&	Francis	Online* 6,323 8,498 - -

					2.19)	WGSN:	Fashion	Trends - 27,437 - -
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  การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

	 สำ�นักหอสมุดกล�ง	มีก�รจัดกิจกรรมบริก�รวิช�ก�รแก่ชุมชนและสังคมในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562

ดังนี้

	 1.	โครงก�รรักษ์โรงเรียน	ตำ�บลหนองแวง	อำ�เภอโคกสูง	จังหวัดสระแก้ว

	 	 -	กิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น	อภิปร�ยและฝึกปฏิบัติ	เรื่อง	“ที่คั่นกันลืม”

	 	 -	กิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น	อภิปร�ยและฝึกปฏิบัติ	เรื่อง	“จับให้ได้เรื่อง”

	 	 -	กิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น	อภิปร�ยและฝึกปฏิบัติ	เรื่อง	“พี่เล่�	น้องว�ด”

	 	 -	กิจกรรมบรรย�ยเรื่อง	“สุขภ�พและสิ่งแวดล้อมด้วย	e-book”

	 	 -	กิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น	อภิปร�ยและฝึกปฏิบัติ	เรื่อง	“นิท�น	แปลงร่�ง”

	 	 -	กิจกรรมส่งเสริมก�รอ่�น	อภิปร�ยและฝึกปฏิบัติ	เรื่อง	“เปิดคลังประลองคำ�”

	 2.	โครงก�รแบ่งปันทรัพย�กรห้องสมุดมห�วิทย�ลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียน	ณ	โรงเรียนบ้�นน�	“น�ยกพิทย�กร”	และ

โรงเรียนเลขธรรมกิตต์วิทย�คม

	 3.	โครงก�รส่งเสริมบรรย�ก�ศก�รเรียนรู้

	 	 -	กิจกรรม	Book	Fair

	 	 -	กิจกรรมสัปด�ห์ศ.ดร.สุดใจ	เหล่�สุนทร	–	ผศ.	ดร.	ม�เรีย	เหล่�สุนทร

	 	 -	กิจกรรมเสวน�	“เส้นท�งนักเขียนของหนอนหนังสือธรรมด�ที่ไม่ธรรมด�”

	 	 -	กิจกรรมเสวน�	“How	to	นัดเป็ด”

	 	 -	กิจกรรม	DIY	เสริมปกหนังสือ

	 	 -	กิจกรรมเสวน�	“ม�ปลุกพลังบวก	รู้จักตัวตน	คว�มคิดของพี่หมู	ชยนพ	บุญประกอบ”

	 	 -	กิจกรรม	“ม�ตำ�	ตำ�	ล�ยใบไม้	–	ดอกไม้ทำ�	(ลวด)ล�ย	ธรรมช�ติ”

	 4.	โครงก�รจิตอ�ส�พัฒน�สังคม	จัดกิจกรรม“เวียนน�อ�ส�	พ�หญิงไทยพ้นมะเร็งเต้�นม”

	 5.	โครงก�รบริก�รวิช�ก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตในวัยเกษียณอ�ยุ

	 	 -	บรรย�ยท�งวิช�ก�รเรื่อง	“บทบ�ทของสหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	กับสม�ชิก”

	 	 -	บรรย�ยท�งวิช�ก�รเรื่อง	“อยู่อย่�งไรให้เป็นสุข”



|  
   

   
|  

   
 ร

าย
งา

นป
ระ

จำา
ปี 

25
62

 ส
ำาน

ักห
อส

มุด
กล

าง
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

ศร
ีนค

ริน
ทร

วิโ
รฒ

33

  การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

		 สำ�นักหอสมุดกล�งมีก�รดำ�เนินโครงก�รส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒน�ชีวิตก�รทำ�ง�น	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

อนรุกัษ์	สบืส�น	พฒัน�	ส่งเสรมิและเผยแพร่เอกลกัษณ์ศลิปะและวฒันธรรมอนัดีง�ม	เพือ่ส่งเสรมิให้บุคล�กรของหน่วยง�น	

มีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและเพื่อให้ผู้เข้�ร่วมโครงก�รได้แสดงคว�มเค�รพต่อศ�สน�	 ผู้อ�วุโสและ 

ผู้บังคับบัญช�	ซึ่งในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562	มีก�รจัดกิจกรรมต่�ง	ๆ	ดังนี้

	 1.	เทศก�ลส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่

	 2.	กิจกรรมวันสงกร�นต์

	 3.	ทอดผ้�ป่�และถว�ยเทียนพรรษ�

	 3.	วันสถ�ปน�สำ�นักหอสมุดกล�ง

	 4.	ง�นเกษียณอ�ยุร�ชก�ร

	 5.	สำ�รวจคว�มพึงพอใจของบุคล�กรต่อก�รบริห�รง�นในภ�พรวมของส่วนง�น

 สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด

	 ตัวชี้วัดภ�ยใต้โครงก�รส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒน�ชีวิตก�รทำ�ง�นของสำ�นักหอสมุดกล�ง	 ประจำ�	

ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2562	มี	 1	 ตัวชี้วัด	 คือ	บุคล�กรมีคว�มพึงพอใจของต่อก�รเข้�ร่วมกิจกรรมในโครงก�รส่งเสริมศิลป

วัฒนธรรมเพื่อพัฒน�ชีวิตก�รทำ�ง�น	 โดยเฉลี่ยม�กกว่�หรือ	 เท่�กับ	 4.00	ผลก�รดำ�เนินง�นพบว่�	 ส�ม�รถบรรลุตัวชี้วัด	

โดยบุคล�กรมีคว�มพึงพอใจต่อก�รเข้�ร่วม	กิจกรรมในโครงก�รฯ	คิดเป็นร้อยละ	4.02

	 นอกจ�กนี้	ผลก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของบุคล�กรต่อก�รบริห�รง�นในภ�พรวมของส่วนง�นพบว่�

มีค่�เฉลี่ยอยู่ที่	3.67	หม�ยถึง	มีคว�มพึงพอใจของบุคล�กรต่อก�รบริห�รง�นอยู่ในระดับม�ก
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  ห้องสมุดสีเขียว

	 สำ�นักหอสมุดกล�งมีก�รจัดกิจกรรมภ�ยใต้โครงก�รห้องสมุดสีเขียวในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562	ดังนี้

	 	 1.	จัดประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นฯ	รวม	4	ครั้ง

	 	 2.	กิจกรรมอบรมให้คว�มรู้	เรื่อง	ก�รประหยัดพลังง�นและก�รจัดก�รขยะ

	 	 3.	ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง	ก�รดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

	 	 4.	กิจกรรม	Big	Cleaning	Day

 สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด

	 	 ตัวชี้วัดภ�ยใต้โครงก�รห้องสมุดสีเขียว	ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562	มี	4	ตัวชี้วัด	ส�ม�รถบรรลุทั้ง	3	ตัวชี้

วัด	ไม่บรรลุ	1	ตัวชี้วัด	ร�ยละเอียดดังนี้

	 	 ตัวชี้วัดที่	1	:	มีก�รร�ยง�นผลก�รสำ�รวจและบำ�รุงรักษ�/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้นำ้�

	 	 ตวัช้ีวดัที	่2	:	จำ�นวนกจิกรรม/ก�รรณรงค์ทีจ่ดัข้ึนเพือ่ให้ผูใ้ช้มส่ีวนร่วมเพือ่ลดก�รใช้ทรพัย�กรและก�รคัด

แยกขยะ	กำ�หนดเป้�หม�ยคือ	3	กิจกรรม	ผลก�รดำ�เนินง�นพบว่�	ส�ม�รถจัดกิจกรรมได้ถึง	6	กิจกรรม

	 	 ตัวชี้วัดที่	3	:	บุคล�กรห้องสมุดมีส่วนร่วมอย่�งน้อย	1	กิจกรรม	จ�กกิจกรรมทั้งหมด	4	กิจกรรม

	 	 สำ�หรบัตวัชีว้ดัที	่4	ระดบัคว�มรูค้ว�มเข้�ใจและคว�มตระหนกัของบคุล�กรห้องสมดุต่อก�รอนุรกัษ์พลงัง�น

และสิง่แวดล้อม	ไม่ตำ�่กว่�ร้อยละ	85	ซึง่ผลก�รดำ�เนนิง�นพบว่�	ระดับคว�มรูค้ว�มเข้�ใจในเรือ่งดังกล่�ว	อยูท่ีร้่อยละ	80.82
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  การประกันคุณภาพการศึกษา
 

	 นับตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2560	สำ�นักหอสมุดกล�ง	ได้นำ�เกณฑ์ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�คือ	 เกณฑ์	AS-EdPEx	

(Academic	Support	Education	Criteria	for	Performance	Excellence)	โดยมกี�รจดัทำ�ร�ยง�นก�รประเมนิตนเองใน

เรื่องโครงร่�งองค์กร	หมวด	1	ก�รนำ�องค์กร	หมวด	2	กลยุทธ์	หมวด	3	ลูกค้�	หมวด	6	ก�รปฏิบัติก�รและหมวด	7	ผลลัพธ์	

สำ�หรับในปีก�รศึกษ�	 2561	 ได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินตนเองและได้รับข้อเสนอแนะจ�กคณะกรรมก�รตรวจประเมิน	

ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

	 1.	ใหม้กี�รทบทวนพนัธกจิและสมรรถนะหลักขององคก์รใหมี้คว�มสอดคล้องกนั	โดยสำ�นกัหอสมดุกล�ง	ไดก้ำ�หนด

พันธกิจใหม่	 “จัดบริก�รทรัพย�กรส�รสนเทศเพ่ือสนับสนุนก�รศึกษ�ค้นคว้�และวิจัยของมห�วิทย�ลัย”	 และกำ�หนด

สมรรถนะหลักขององค์กรเป็น	 “ส�ม�รถให้บริก�รทรัพย�กรส�รสนเทศท่ีตอบสนองต่อก�รศึกษ�ค้นคว้�	 และวิจัยของ

มห�วิทย�ลัย”

	 2.	ให้ทบทวนเรื่องผู้ส่งมอบและพันธมิตร

	 3.	ให้กำ�หนดคู่เทียบเพื่อเปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�น

	 4.	ให้ทบทวนกลุ่มลูกค้�ในอน�คต

	 5.	 สำ�นักหอสมุดกล�งยังไม่มีก�รสำ�รวจคว�มไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริก�ร	 รวมถึงไม่ชัดเจนในวิธีก�รประเมินคว�ม

ผูกพันของลูกค้�

	 6.	 ให้มีก�รทบทวนกระบวนก�รง�นหลัก	 รวมถึงให้เพิ่มเติมก�รกำ�กับดูแล	 กำ�หนดชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละ

กระบวนก�รและ	KPI	เพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจว่�	ก�รปฏิบัติง�นประจำ�วันจะเป็นไปต�มข้อกำ�หนด

	 7.	ขอให้เพิ่มเติมในส่วนก�รแสดงผลในหมวด	7	ผลลัพธ์	ได้แก่

	 	 -	ผลลพัธข์องก�รจดัก�รขอ้รอ้งเรียน	จำ�นวนขอ้ร้องเรียนทีส่�ม�รถแกไ้ขได้ทนัก�ลหรือคว�มพึงพอใจของ

ผู้รับบริก�รต่อก�รจัดก�รข้อร้องเรียน

	 	 -	ผลลพัธด์�้นก�รจัดก�รห่วงโซท่ีส่ำ�คญั	เชน่	ผลก�รประเมนิผู้ข�ยหรือผู้ส่งมอบ	ผลก�รปฏบิติัต�มขอ้ตกลง

หรือกำ�หนดต่�งๆ

	 	 -	 ผลลัพธ์ประสิทธิผลของกระบวนก�รทำ�ง�นในเรื่องที่สำ�คัญเช่น	 ก�รร�ยง�นอุบัติก�รณ์ของก�รบริห�ร

คว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย	หรือก�รเตรียมพร้อมต่อภ�วะฉุกเฉิน
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