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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



|  
   

   
|  

   
 ร

าย
งา

นป
ระ

จำา
ปี 

25
63

 ส
ำาน

ักห
อส

มุด
กล

าง
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

ศร
ีนค

ริน
ทร

วิโ
รฒ

5

คณะกรรมการประจำาสำานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำาปี 2563

	 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

ประจำาปี 2563

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

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

	 3.	ผศ.วีรยุทธ		 	 เจริญเรืองกิจ		 	 รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศ

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

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

	 	 	 	 	 	 	 (1		มกร�คม	–	31	สิงห�คม	2563)	

	 	 	 	 	 	 	 หัวหน้�ฝ่�ยบริก�รทรัพย�กรส�รสนเทศ	

	 	 	 	 	 	 	 (1	กันย�ยน	2563	–	ปัจจุบัน)	

	 6.	น�ยทรงยศ		 	 ขันบุตรศรี		 	 หัวหน้�ฝ่�ยเทคโนโลยีห้องสมุด

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

	 8.	น�งอัญชลี		 	 มุสิกม�ศ		 	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นผู้อำ�นวยก�ร		สำ�นักหอสมุดกล�ง	 

	 	 	 	 	 	 	 (มกร�คม	–	กันย�ยน	2563)
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ผลการดำาเนินงาน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
	 แผนปฏิบัติก�รของสำ�นักหอสมุดล�ง	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2563	 ประกอบด้วย	 4	 ประเด็นยุทธศ�สตร์	 

12	เป้�ประสงค์	18	ตัวชี้วัด	และ	17	โครงก�ร/กิจกรรม	สรุปผลก�รดำ�เนินง�น	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้

 1. รายงานผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ

	 	 	 	 	ตัวชี้วัดต�มแผนปฏิบัติก�รมี	18	ตัวชี้วัด	ส�ม�รถบรรลุตัวชี้วัด	12	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	66.67		ไม่บรรลุ	 

6	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	33.33		ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุมีดังนี้

	 	 1)	 ร้อยละก�รใช้ทรัพย�กรสิ่งพิมพ์เพ่ิมข้ึน	 เป้�หม�ยอย่�งน้อยร้อยละ	 5	 ผลดำ�เนินง�นลดลง 

ร้อยละ	41.22	 	

	 	 2)	ค่�ใช้จ่�ยต่อครั้ง	(cost	per	use)	ของก�รใช้ฐ�นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดซื้อ	เป้�หม�ยน้อยกว่�หรือ

เท่�กับ	30	บ�ทต่อครั้ง	ผลก�รดำ�เนินง�น	ค่�ใช้จ่�ยต่อครั้งเท่�กับ	164.14	บ�ท

	 	 3)	จำ�นวนบุคล�กรที่มีคว�มรู้ด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�นผ่�นเกณฑ์ที่กำ�หนด	(เกณฑ์ร้อยละ	80	ของแบบ

ทดสอบ)	เป้�หม�ยไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80	ผลก�รดำ�เนินง�น	ไม่ได้มีก�รจัดกิจกรรมให้คว�มรู้ด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�น 

เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์โควิด 

	 	 4)	จำ�นวนง�นวิจัยของส่วนง�น	เป้�หม�ยอย่�งน้อย	1	เรื่อง	ผลก�รดำ�เนินง�น	ไม่มีง�นวิจัยที่ดำ�เนิน

ก�รแล้วเสร็จ	แต่บุคล�กรสำ�นักหอสมุดกล�งได้ขอรับทุนสนับสนุนก�รวิจัยในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	จำ�นวน	2	ร�ย

						 	 5)	ก�รดำ�เนินง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน	เป้�หม�ย	5	ข้อ	ผลก�รดำ�เนินง�น	มีก�รดำ�เนินก�ร	 

3	ขอ้	คอื	ขอ้	1,	ขอ้	4	และขอ้	5	สำ�หรบัขอ้ทีไ่มไ่ดด้ำ�เนนิง�นคอื	ขอ้	2	มกี�รดำ�เนนิง�นด้�นประกนัคุณภ�พก�รศกึษ�ภ�ยใน

ที่ครบถ้วน	ประกอบด้วย	1)	ก�รควบคุมคุณภ�พ	ก�รตรวจสอบคุณภ�พและก�รประเมินคุณภ�พ	2)	ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�ร

ประเมนิตนเอง	(SAR)	เสนอตอ่คณะกรรมก�รประจำ�หนว่ยง�นและมห�วทิย�ลยัต�มกำ�หนดเวล�ทีม่ห�วทิย�ลยักำ�หนด	และ

ร�ยง�นข้อมูลครบถ้วนต�มระบบที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด	 และข้อ	 3	 มีก�รนำ�ผลก�รประเมินคุณภ�พไปทำ�แผนก�รพัฒน�

คุณภ�พก�รศึกษ�ของหน่วยง�น	และเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีของหน่วยง�น

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

ง�นเนื่องจ�กสถ�นก�รณ์โควิด 
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1.	พัฒน�ทรัพย�กรที่สอดคล้อง

ต่อก�รเรียนก�รสอนและก�ร

วิจัย

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

ส�รสนเทศเพิ่มขึ้น

อย่�งน้อยร้อยละ	3 ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2562	(ต.ค.61-ส.ค.62)	ก�รใช้

ทรัพย�กรส�รสนเทศ	200,756	ครั้ง	ปีงบประม�ณ	

พ.ศ.	2563	(ต.ค.62-ส.ค.63)	ก�รใช้ทรัพย�กร

ส�รสนเทศ	118,000	ครั้ง	ก�รใช้ลดลงร้อยละ	41.22

หัวหน้�ฝ่�ยบริห�ร

จัดก�รทรัพย�กร

ส�รสนเทศ

2.	ค่�ใช้จ่�ยต่อครั้ง	(cost	per	

use)	ของก�รใช้ฐ�นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดซื้อ

น้อยกว่�หรือเท่�กับ	 

30	บ�ทต่อครั้ง

ค่�ใช้จ่�ยต่อครั้งของก�รใช้ฐ�นข้อมูล	อยู่ที่	 

164.14	บ�ท

2.	พัฒน�เครื่องมือท�งเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ

3.	จำ�นวนนวัตกรรมที่นำ�ม�ใช้

ง�น

อย่�งน้อย	1	นวัตกรรม มี	3	นวัตกรรม

1.	ระบบลงทะเบียนก�รฝึกอบรม

2.	ระบบ	IT	Support

3.	ระบบนับจำ�นวนก�รเข้�ใช้ห้องสมุด

หัวหน้�ฝ่�ย

เทคโนโลยีห้องสมุด

2.	ส่งเสริมก�รเข้�ถึงทรัพย�กร

ส�รสนเทศ

1.	ส่งเสริมผู้ใช้บริก�รให้มีคว�มรู้

ในก�รเข้�ถึงทรัพย�กรส�รสนเทศ

ได้ตรงกับคว�มต้องก�ร

4.	จำ�นวนผู้เข้�รับก�รอบรม

มีคว�มรู้ผ่�นเกณฑ์ที่กำ�หนด	

(เกณฑ์ร้อยละ	80	ของแบบ

ทดสอบ)

ร้อยละ	80 จัดทำ�โครงก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง	ก�รสืบค้น

ทรัพย�กรส�รสนเทศของห้องสมุด	มีผู้อบรมผ่�นเกณฑ์

ที่กำ�หนด	คิดเป็นร้อยละ	94.74

รองผู้อำ�นวยก�ร 

ฝ่�ยบริห�ร

5.	พัฒน�สื่อก�รเรียนรู้ด้วย

ตนเองเพิ่มขึ้น

อย่�งน้อย	4	เรื่อง มีก�รพัฒน�สื่อก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง	5	เรื่อง

1.	ก�รตรวจสอบก�รคัดลอกผลง�นด้วยโปรแกรม	

turnitin	ด้วยตนเอง

2.	Inter	Campus	Loan	:	ระบบยืมระหว่�งหน่วยง�น

3.	โปรแกรม	EndNote	คืออะไร

4.	ก�รดึงข้อมูลจ�กโปรแกรม	EndNote	ม�ยัง	Word

5.	ก�รติดตั้งโปรแกรม	Endnote

หัวหน้�ฝ่�ย

เทคโนโลยีห้องสมุด
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2.	ส่งเสริมบรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ 6.	ก�รปรับปรุงพื้นที่หรือ 

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

อย่�งน้อย	1	โครงก�ร/

กิจกรรม

1.	พัฒน�พื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอ�ค�ร

หอสมุด	องครักษ์

2.	อยู่ระหว่�งออกแบบพื้นที่ส่งเสริมก�รเรียนรู้	 

(Learning	Space)	ชั้น	1	อ�ค�รสำ�นักหอสมุดกล�ง

3.	ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอ�ก�ศที่ห้องสมุดองครักษ์

ผู้อำ�นวยก�สำ�นักง�น

ผู้อำ�นวยก�ร

  7.	คะแนนคว�มพึงพอใจของ

ผู้รับบริก�รสำ�นักหอสมุดกล�ง

ไม่น้อยกว่�	4.00 สำ�นักหอสมุดกล�งได้สำ�รวจคว�มพึงพอใจของผู้ใช้ที่มี

ต่อบริก�รห้องสมุดเมื่อเดือนมกร�คม-กุมภ�พันธ์	2563	

ผลก�รประเมินพบว่�ผู้ใช้มีคว�มพึงพอใจอยู่ที่ระดับม�ก	

(ค่�เฉลี่ย	=	4.00)

รองผู้อำ�นวยก�ร 

ฝ่�ยบริห�ร

  8.	คะแนนคว�มพึงพอใจของ

ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมส่งเสริม

บรรย�ก�ศก�รเรียนรู้

ไม่น้อยกว่�	4.00 คว�มพึงพอใจของผู้เข้�ร่วมกิจกรรมส่งเสริมบรรย�ก�ศ

ก�รเรียนรู้อยู่ที่ระดับม�ก	(ค่�เฉลี่ย=4.45)

รองผู้อำ�นวยก�ร 

ฝ่�ยบริห�ร

3.	พัฒน�บุคล�กรเพื่อนำ�ไปสู่ผล

ก�รดำ�เนินง�นที่เป็นเลิศ

1.	พัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มรู้และ

ทักษะเฉพ�ะในง�น	

9.	ร้อยละบุคล�กรที่ได้รับก�ร

พัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มรู้และ

ทักษะเฉพ�ะในง�น

ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	90 สำ�นักหอสมุดกล�ง	มีบุคล�กรทั้งหมด	77	คน		ส่งเข้�

รับก�รอบรม/ประชุม/สัมมน�	และก�รฝึกอบรมภ�ยใน		

จำ�นวน		77		คน		คิดเป็นร้อยละ	100

รองผู้อำ�นวยก�ร 

ฝ่�ยบริห�ร

2.	จัดสภ�พแวดล้อมที่เอื้อต่อก�ร

ทำ�ง�นและเสริมสร้�งให้บุคล�กร

มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร

10.	ระดับคว�มพึงพอใจของ 

ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมทำ�นุบำ�รุงศิลป

วัฒนธรรมและห้องสมุดสีเขียว

ไม่น้อยกว่�	4.00 ระดับคว�มพึงพอใจของผู้เข้�ร่วมกิจกรรมทำ�นุบำ�รุง

ศิลปวัฒนธรรมและห้องสมุดสีเขียว	อยู่ในระดับม�ก	

(ค่�เฉลี่ย	=	4.46)

คณะกรรมก�ร 

ส่งเสริมศิลปฯ

11.	จำ�นวนบุคล�กรที่มีคว�ม

รู้ด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�นผ่�น

เกณฑ์ที่กำ�หนด	(เกณฑ์ร้อยละ	

80	ของแบบทดสอบ)

ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	80 ไม่ได้มีก�รจัดกิจกรรมให้คว�มรู้ด้�นก�รอนุรักษ์

พลังง�นเนื่องจ�กสถ�นก�รณ์โควิด

คณะกรรมก�ร

โครงก�ร

3.	พัฒน�บุคล�กรให้มีทักษะด้�น

ก�รวิจัย

12.	จำ�นวนกิจกรรมสนับสนุน

และพัฒน�บุคล�กรในก�รทำ�

วิจัย

อย่�งน้อย	1	กิจกรรม มีก�รจัดกิจกรรม	1	ครั้ง	ได้แก่	กิจกรรมฝึกอบรม 

ให้คว�มรู้เรื่อง	“ระบบ	URMS”

รองผู้อำ�นวยก�ร 

ฝ่�ยบริห�ร
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13.	จำ�นวนง�นวิจัยของ

ส่วนง�น

อย่�งน้อย	1	เรื่อง ไม่มีง�นวิจัยที่ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ	แต่มีก�รขอรับทุน

สนับสนุนก�รวิจัยในปีงบประม�ณ	2563	จำ�นวน	 

2	ร�ย

4.	ส่งเสริมและพัฒน�ให้บุคล�กร

ใช้กระบวนก�รจัดก�รคว�มรู้เป็น

เครื่องมือในก�รทำ�ง�น

14.	จำ�นวนกิจกรรมที่ส่งเสริม

และพัฒน�บุคล�กรโดยก�ร

จัดก�รคว�มรู้

ไม่น้อยกว่�	2	ประเด็น

คว�มรู้

1)	ประเด็นคว�มรู้	“ก�รเสริมปกหนังสือ”

2)	ประเด็นคว�มรู้	“แนวท�งก�รอบรมก�รสอนก�ร

สืบค้นทรัพย�กรส�รสนเทศ”

คณะกรรมก�ร

โครงก�รจัดก�ร

คว�มรู้

5.	พัฒน�ระบบก�รดำ�เนินง�นที่มี

ประสิทธิภ�พ

15.	มีก�รปรับปรุงกระบวนง�น อย่�งน้อย	 

2	กระบวนง�น

1.	ก�รบันทึกสถิติก�รทำ�ง�นลงใน	google	drive

2.	ก�รจองห้องฝึกอบรม	102	ใน	google	sheet

หัวหน้�ฝ่�ยทุกฝ่�ย

6.	บริห�รคว�มเสี่ยงเพื่อก�รดำ�เนิน

ง�นที่มีประสิทธิภ�พ

16.	ร้อยละก�รบรรลุตัวชี้วัด 

ต�มแผนจัดก�รคว�มเสี่ยง

ร้อยละ	80 แผนบริห�รคว�มเสี่ยงมีก�รกำ�หนดตัวชี้วัด	6	ตัวชี้วัด	

ผลก�รดำ�เนินง�นส�ม�รถบรรลุ	5	ตัวชี้วัด	คิดเป็น 

ร้อยละ	83.33

คณะกรรมก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยง

7.	พัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�เพื่อ

ก�รดำ�เนินง�นที่เป็นเลิศ

17.	ก�รดำ�เนินง�นประกัน

คุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน

5	ข้อ** มีก�รดำ�เนินก�ร	3	ข้อ	คือ	ข้อ	1,	ข้อ	4	และข้อ	5 รองผู้อำ�นวยก�ร 

ฝ่�ยบริห�ร

4.	พัฒน�โครงก�รบริก�ร

วิช�ก�รที่มีคุณภ�พเพื่อพัฒน�	

ชุมชนและสังคมอย่�งยั่งยืน

1.	มีระบบก�รบริห�รจัดก�ร

โครงก�รบริก�รวิช�ก�รที่มี

ประสิทธิภ�พ

18.	มีก�รถอดบทเรียนก�รให้

บริก�รวิช�ก�ร

อย่�งน้อย	1	เรื่อง ไม่ได้มีก�รดำ�เนินง�นเนื่องจ�กสถ�นก�รณ์โควิด คณะกรรมก�ร 

ส่งเสริมบรรย�ก�ศ

ก�รเรียนรู้และ

โครงก�รจิตอ�ส�ฯ

**เกณฑ์ก�รประเมินก�รดำ�เนินง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน      

ข้อ	1	คณะกรรมก�รประจำ�หน่วยง�นและผู้บริห�รสูงสุดของหน่วยง�นกำ�หนดนโยบ�ยและให้คว�มสำ�คัญเรื่องก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน  

ข้อ	2	มีก�รดำ�เนินง�นด้�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในที่ครบถ้วน	ประกอบด้วย      

	 1)	ก�รควบคุมคุณภ�พก�รตรวจสอบคุณภ�พ	และก�รประเมินคุณภ�พ	 	 	 	 	 	

	 2)	ก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมนิตนเอง(SAR)	เสนอตอ่คณะกรรมก�รประจำ�หนว่ยง�นและมห�วทิย�ลยัต�มกำ�หนดเวล�ทีม่ห�วทิย�ลัยกำ�หนด	และร�ยง�นขอ้มูลครบถว้นต�ม

ระบบที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด
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ข้อ	 3	 มีก�รนำ�ผลก�รประเมินคุณภ�พไปทำ�แผนก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของหน่วยง�น	 และเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และ/

หรือแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีของหน่วยง�น      

ข้อ	4	มีก�รนำ�ผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในม�ปรับปรุงก�รทำ�ง�น      

ข้อ	 5	มีเครือข่�ยก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ระหว่�งหน่วยง�น	และมีกิจกรรมร่วมกัน	 โดยมีก�รสรุป

บทเรียนที่ได้จ�กก�รแลกเปลี่ยนที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได ้  

2. ผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

	 ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	มี	17	โครงก�ร/กิจกรรม	ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ	15	โครงก�ร/กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	88.24	

และยังไม่ดำ�เนินก�ร	2	โครงก�ร/กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ	11.76		ดังนี้	

	 1)	จัดทำ�แผนก�รส่งเสริมก�รใช้ทรัพย�กรส�รสนเทศทั้งฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์	

	 2)	โครงก�รบริก�รวิช�ก�ร	บูรณ�ก�รร่วมกับโครงก�รส่งเสริมบรรย�ก�ศก�รเรียนรู้และโครงก�รจิตอ�ส�พัฒน�สังคม	

ไม่ได้มีก�รดำ�เนินง�นเนื่องจ�กสถ�นก�รณ์โควิด
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  อัตรากำาลังของสำานักหอสมุดกลาง

	 ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	สำ�นักหอสมุดกล�ง	มีอัตร�กำ�ลัง	ทั้งสิ้น	77		อัตร�	ดังนี้

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

	 	 -	ลูกจ้�งประจำ�		 	 	 	 	 จำ�นวน			 3		 อัตร�

	 	 -	พนักง�นมห�วิทย�ลัยเงินงบประม�ณแผ่นดิน		 จำ�นวน			 69		 อัตร�

        รวมจำานวน  77  อัตรา

อัตรากำาลังจำาแนกตามหน่วยงาน

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

(เงินงบประม�ณ)
รวม

สำ�นักหอสมุดกล�ง 4 3 48 55

ห้องสมุดองครักษ์ 1 - 21 22

รวม 5 3 69 77
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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 - - 31 31

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 69 77
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  การพัฒนาบุคลากร 

	 สำ�นักหอสมุดกล�งมีก�รดำ�เนินง�นเพื่อพัฒน�บุคล�กรในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ดังนี้	

	 1.	ก�รพัฒน�คว�มรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิช�ชีพ	

	 	 1.1	 ก�รส่งบุคล�กรเข้�ร่วมประชุม	 สัมมน�	 ฝึกอบรมหรือรับฟังก�รบรรย�ยเพื่อเพิ่มทักษะคว�มรู้ท�ง

วิช�ชีพเป็นระยะๆ	ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย	

	 	 1.2	ก�รพัฒน�ด้วยกระบวนก�รจัดก�รคว�มรู้	โดยมีประเด็นคว�มรู้	จำ�นวน	2	คว�มรู้	ได้แก่	

	 	 	 1)	ก�รเสริมปกหนังสือ

	 	 	 2)	แนวท�งก�รอบรมก�รสอนก�รสืบค้นทรัพย�กรส�รสนเทศ	

	 	 1.3	ก�รพัฒน�ศักยภ�พในก�รปฏิบัติง�น	ได้มีก�รปรับปรุงกระบวนง�น	จำ�นวน		2	กระบวนง�น		ได้แก่	

	 	 	 1)	ก�รบันทึกสถิติก�รทำ�ง�นลงใน	Google	Drive

	 	 	 2)	ก�รจองห้องฝึกอบรม	102	ใน	Google	Sheet

	 นอกจ�กน้ี	 	 ยังได้ส่งเสริมให้บุคล�กรมีโอก�สเปิดโลกทัศน์	 	 ด้วยก�รจัดกิจกรรมทัศนศึกษ�แหล่งเรียนรู้สัญจร	

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	จังหวัดปทุมธ�นี
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  การเงินและงบประมาณ 

หมวด

เงินร�ยได้	(เงินอุดหนุนจ�ก
รัฐบ�ล)

งบประม�ณเงินร�ยได้ รวม	(บ�ท)

2563 2563 2563

เงินเดือน 																		2,414,400.00	 																															-			 																		2,414,400.00	

ค่�จ้�งประจำ� 																				790,260.00	 																															-			 																				790,260.00	

พนักง�นประจำ� 																	22,253,160.00	 																															-			 																	22,253,160.00	

ค่�ตอบแทนใช้สอย 																															-			 																	22,652,083.35	 																	22,652,083.35	

ค่�ส�ธ�รณูปโภค 																															-			 																		1,925,175.71	 																		1,925,175.71	

ค่�ครุภัณฑ์ 																	27,890,000.00	 																	12,288,252.25	 																	40,178,252.25	

ค่�ที่ดินและสิ่งก่อสร้�ง 																															-			 																															-			 																															-			

เงินอุดหนุน	(รวมเงินอุดหนุนวิจัย) 																															-			 																		2,242,200.00	 																		2,242,200.00	

ร�ยจ่�ยอื่นๆ 																															-			 																				255,414.00	 																				255,414.00	

งบกล�ง 																															-			 																															-			 																															-			

รวม	(บ�ท) 																53,347,820.00	 																39,363,125.31	 																92,710,945.31	



|        |      รายงานประจำาปี 2563 สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ15

รายงานผลการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

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

งบบุคลากร 25,457,820.00 25,457,820.00 -                 -                     -                     -   

เงินเดือน 2,414,400.00	 2,414,400.00	 -			 																		-			 																		-			 																		-			

ค่�จ้�งประจำ�	(ลูกจ้�งประจำ�) 790,260.00	 790,260.00	 -			 																		-			 																		-			 																		-			

ค่�จ้�งพนักง�นประจำ� 22,253,160.00	 22,253,160.00	 -			 																		-			 																		-			 																		-			

งบดำาเนินงาน                   -                     -   -   28,908,550.00 24,577,259.06 4,331,290.94 

ได้รับจัดสรร 																		-			 																		-			 -			 28,908,550.00	 24,577,259.06	 4,331,290.94	

ค่�ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 																		-			 																		-			 -			 25,967,250.00	 22,652,083.35	 	3,315,166.65	

ค่าตอบแทน 																		-			 																		-			 -			 3,139,800.00	 2,083,410.00	 1,056,390.00	

		-	ค่�ตอบแทนส�ข�ข�ดแคลน 																		-			 																		-			 -			 180,000.00	 165,000.00	 15,000.00	

		-	ค่�เบี้ยประชุมกรรมก�รประจำ�สำ�นักฯ 																		-			 																		-			 -			 18,600.00	 15,200.00	 3,400.00	

		-	ค่�ปฏิบัติง�นนอกเวล� 																		-			 																		-			 -			 2,000,000.00	 856,060.00	 1,143,940.00	

		-	ค่�สมน�คุณผู้บริห�ร 																		-			 																		-			 -			 941,200.00	 1,047,150.00	 	(105,950.00)

		-	ค่�ตอบแทนพนักง�นขับรถยนต์ 																		-			 																		-			 -			 																		-			 																		-			 																		-			
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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

ค่าใช้สอย 																		-			 																		-			 -			 4,510,700.00	 4,748,249.29	 (237,549.29)

บวกรับโอนจ�กค่�ครุภัณฑ์    3,670,700.00	 																		-			 3,670,700.00	

		-	ค่�ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 																		-			 																		-			 -			 600,000.00	 733,752.64	 	(133,752.64)

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

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รบำ�รุงรักษ�ลิฟต์ 																		-			 																		-			 -			  154,080.00	 	(154,080.00)

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รบำ�รุงรักษ�เครื่องปรับอ�ก�ศ 																		-			 																		-			 -			  114,115.50	 	(114,115.50)

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รทำ�คว�มสะอ�ด 																		-			 																		-			 -			  2,132,438.00	 (2,132,438.00)

		-	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 																		-			 																		-			 -			  																		-			 																		-			

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รบำ�รุงรักษ�ระบบจัดเก็บข้อมูลฯ 																		-			 																		-			 -			  80,990.00	 	(80,990.00)

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

		-	ค่�เข้�ร่วมสัมมน�	และฝึกอบรม 																		-			 																		-			 -			 100,000.00	 24,300.00	 75,700.00	

		-	ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งในประเทศ 																		-			 																		-			 -			 40,000.00	 39,378.15	 621.85	
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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�จ้�งเข้�ปกและเย็บเล่ม	(ห้องสมุดคณะแพทยศ�สตร์) 																		-			 																		-			 -			 30,000.00	 																		-			 30,000.00	

		-	ค่�จ้�งเหม�บริก�รต่�งๆ 																		-			 																		-			 -			 50,000.00	 74,985.00	 	(24,985.00)

ค่าวัสดุ                   -                     -   -   18,316,750.00 15,820,424.06 2,496,325.94 

		-	ค่�หนังสือ 																		-			 																		-			 -			 1,550,000.00	 1,419,306.60	 130,693.40	

		-	ค่�ว�รส�ร/หนังสือพิมพ์และฐ�นข้อมูล	E-Book 																		-			 																		-			 -			 14,134,350.00	 12,479,936.22	 1,654,413.78	

		-	ค่�วัสดุใช้ไปต่�งๆ	(รวมทุกประเภท) 																		-			 																		-			 -			 900,000.00	 749,015.13	 150,984.87	

		-	ค่�ฐ�นข้อมูล	Scopus	(ผลง�นวิจัยเพื่อสร้�งองค์คว�มรู้) 																		-			 																		-			 -			 1,732,400.00	 1,172,166.11	 560,233.89	

ค่าสาธารณูปโภค 																		-			 																		-			 -			 2,941,300.00	 1,925,175.71	 1,016,124.29	

			-	ค่�สม�ชิกทรูวิชั่น 																		-			 																		-			 -			 6,000.00	 5,439.41	 560.59	

			-	ค่�ไฟฟ้� 																		-			 																		-			 -			 2,905,300.00	 1,876,959.36	 1,028,340.64	

			-	ค่�โทรศัพท์/บัตรโทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ 																		-			 																		-			 -			 20,000.00	 14,779.94	 5,220.06	

			-	ค่�ฝ�กส่งไปรษณีย์	/	ค่�ธรรมเนียม 																		-			 																		-			 -			 10,000.00	 27,997.00	 	(17,997.00)

งบลงทุน 31,203,700.00 27,890,000.00 3,313,700.00 13,662,800.00 12,288,252.25 1,374,547.75 

หัก		เงินโอนไปงบดำ�เนินง�น 																		-			 																		-			 -			 																		-			 3,670,700.00	 (3,670,700.00)
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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

บวก		รับโอนจ�กงบดำ�เนินง�น 																		-			 																		-			 -			 730,000.00	 																		-			 730,000.00	

			-	ค่�ครุภัณฑ์ 31,203,700.00	 27,890,000.00	 3,313,700.00	 12,932,800.00	 8,617,552.25	 4,315,247.75	

			-	ค่�ที่ดินและสิ่งก่อสร้�ง 																		-			 																		-			 -			 																		-			 																		-			 																		-			

งบเงินอุดหนุน                   -                     -   -   2,598,600.00 2,242,200.00 356,400.00 

เงินอุดหนุนทั่วไป    2,165,500.00	 2,165,500.00	 																		-			

		-		เงินโอนสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัย    2,165,500.00	 2,165,500.00	 																		-			

			-	เงินสมทบ	/	กองทุนประกันสังคม 																		-			 																		-			 -			 																		-			 																		-			 																		-			

			-	เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 																		-			 																		-			 -			 																		-			 																		-			 																		-			

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

			-	งบพัฒน�หน่วยง�นและมห�วิทย�ลัย 																		-			 																		-			 -			 																		-			 																		-			 																		-			

			-	เงินสมทบกองทุนสวัสดิก�ร 																		-			 																		-			 -			 																		-			 																		-			 																		-			

			-	เงินชดเชยพนักง�น 																		-			 																		-			 -			 																		-			 																		-			 																		-			

			-	เงินกองทุนห้องสมุด 																		-			 																		-			 -			 																		-			 																		-			 																		-			

เงินอุดหนุนโครงก�รวิจัย 																		-			 																		-			 -			 433,100.00	 76,700.00	 356,400.00	

งบรายจ่ายอื่น                   -                     -   -   1,027,925.00 255,414.00 772,511.00 



|        |      รายงานประจำาปี 2563 สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ19

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

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

			-	โครงก�รพัฒน�คุณภ�พด้วย	ISO	9001:2015    217,925.00	 216,829.00	 1,096.00	

			-	โครงก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลสำ�นักหอสมุดกล�ง 																		-			 																		-			 -			 500,000.00	 																		-			 500,000.00	

			-	โครงก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� 																		-			 																		-			 -			 40,000.00	 																		-			 40,000.00	

			-	โครงก�รจิตอ�ส� 																		-			 																		-			 -			 10,000.00	 9,730.00	 270.00	

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

			-	โครงก�รจัดก�รคว�มรู้ 																		-			 																		-			 -			 5,000.00	 3,740.00	 1,260.00	

			-	โครงก�รทบทวนและพัฒน�แผนปฏิบัติก�ร 																		-			 																		-			 -			 70,000.00	 																		-			 70,000.00	

			-	โครงก�รห้องสมุดสีเขียว 																		-			 																		-			 -			 50,000.00	 19,685.00	 30,315.00	

			-	โครงก�รอบรมสืบค้นส�รสนเทศ 																		-			 																		-			 -			 20,000.00	 630.00	 19,370.00	

			-	โครงก�รส่งเสริมบรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ 																		-			 																		-			 -			 55,000.00	 4,800.00	 50,200.00	

			-	โครงก�รส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒน�ชีวิตก�รทำ�ง�น 																		-			 																		-			 -			 40,000.00	 																		-			 40,000.00	

			-	โครงก�รบริก�รวิช�ก�รสำ�นักหอสมุดกล�ง 																		-			 																		-			 -			 																		-			 																		-			 																		-			

			-	โครงก�รส่งเสริมคุณภ�พชีวิตในวัยเกษียณอ�ยุ 																		-			 																		-			 -			 20,000.00	 																		-			 20,000.00	

 งบกลาง                   -                     -   -   50,000.00                   -   50,000.00 

รวมทั้งสิ้น 56,661,520.00	 53,347,820.00	 3,313,700.00	 46,247,875.00	 39,363,125.31	 6,884,749.69	

คิดเป็นร้อยละ  94.15	   85.11	  
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สรุปรายรับค่าปรับและรายจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2563

ร�ยก�ร
สำ�นักหอสมุดกล�ง

2563

ห้องสมุดองครักษ์

2563

ร�ยรับ	-	ค่�ปรับ 369,889.00 66,120.00

ร�ยจ่�ย	-	ค่�ปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	และ 
ค่�ตอบแทนผู้ปฏิบัติง�นสนับสนุนก�รเรียนก�รสอน

515,300.00 340,760.00
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  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	สำ�นักหอสมุดกล�งได้พัฒน�ง�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก

แก่ผู้ใช้บริก�ร	ดังนี้

	 1.	ระบบลงทะเบียนก�รฝึกอบรม	สำ�หรบัก�รจดักจิกรรมของสำ�นกัหอสมดุกล�ง	โดยผูใ้ช้บริก�รส�ม�รถลงทะเบยีน

เข้�ร่วมกิจกรรมได้เพียงใช้บัตรประจำ�ตัวนิสิตหรือบัตรบุคล�กร	 เป็นก�รลดก�รใช้ทรัพย�กรทั้งทรัพย�กรกระด�ษ	 และ

ทรัพย�กรบุคคล	และยังช่วยลดขั้นตอนในก�รลงทะเบียนจ�กแบบเดิมคือก�รลงล�ยมือชื่อบนกระด�ษ	อีกทั้งผู้จัดกิจกรรม

ยังส�ม�รถรวมรวมข้อมูลสถิติของผู้เข้�ร่วมกิจกรรมได้จ�กระบบทำ�ให้สะดวกในก�รวิเคร�ะห์เพื่อจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

	 2.	 ระบบ	 IT	Support	 เป็นระบบที่พัฒน�ขึ้นเพื่อช่วยในก�รทำ�ง�นของบุคล�กรห้องสมุด	ประกอบด้วยเมนูย่อย	 

4	เรื่อง	คือ	

	 	 2.1	ก�รตรวจสอบหนังสือด้วย	ISBN	สำ�หรับบรรณ�รักษ์ง�นพัฒน�ทรัพย�กรส�รสนเทศ	ใช้ในก�รตรวจ

สอบหนังสือที่คัดเลือกจ�กร้�นหนังสือกับหนังสือที่มีอยู่ในห้องห้องสมุด	จ�กหม�ยเลข	ISBN	ซึ่งจะทำ�ให้ผู้คัดเลือกหนังสือ

ส�ม�รถทร�บได้ว่�ห้องสมุดมีหนังสือเล่มที่ต้องก�รเลือกซื้อแล้วหรือยัง	รวมถึงจำ�นวนเล่มที่มี	และปริม�ณก�รใช้

	 	 2.2	ตรวจสอบข้อมูลนิสิต	บุคล�กร	สำ�หรับใช้ในก�รค้นห�ข้อมูลของผู้ใช้บริก�ร	เช่น	ชื่อ	อีเมล	ตำ�แหน่ง	

ภ�ควิช�	คณะหรือสำ�นัก		โดยส�ม�รถค้นห�จ�กชื่อ	น�มสกุล	หม�ยเลขประจำ�ตัว	เป็นต้น

	 	 2.3	 ตรวจสอบ	 Error	 ของข้อมูลร�ยก�รบรรณ�นุกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	 โดยตรวจสอบบรรทัด		

อักขระพิเศษที่ถูกซ่อนตัวอยู่ใน	 Tag	 ต่�งๆ	 ในข้อมูลร�ยก�รบรรณ�นุกรมที่นำ�เข้�จ�กแหล่งข้อมูลต่�งๆ	 เช่น	 Z39.50,	

OhioLINK	และ	Library	of	Congress	เป็นต้น	ซึง่ข้อมลูเหล่�นีไ้ม่ส�ม�รถมองเหน็คว�มผิดปกติได้	ข้อมลูทีไ่ด้จ�กก�รตรวจ

สอบส�ม�รถทำ�ให้บรรณ�รักษ์ทร�บได้ว่�มีร�ยก�รใดบ้�งที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

	 	 2.4	 สถิติก�รยืมหนังสือ	 เพื่อให้บรรณ�รักษ์และผู้ท่ีสนใจในก�รใช้ข้อมูลก�รยืมหนังสือ	 โดยตัวระบบจะ

แยกสถิติก�รยืมออกเป็นหมวดหมู่	และส�ม�รถระบุวันที่ต้องก�รทร�บข้อมูลได้อีกด้วย

	 3.	ระบบนบัจำ�นวนก�รเข้�ใช้ห้องสมดุ	เพือ่เป็นก�รป้องกนัก�รแพร่ระบ�ดของโรค	Covid-19	ห้องสมดุได้มีม�ตรก�ร

กำ�หนดจำ�นวนผูเ้ข้�ใช้บรกิ�รเพือ่ป้องก�รคว�มหน�แน่น	ระบบนบัจำ�นวนคนถกูพัฒน�ขึน้เพ่ือบอกจำ�นวนผู้เข้�ใช้	และแจ้ง

เตือนเมื่อผู้เข้�ใช้บริก�รเกินกำ�หนด	

	 นอกจ�กนี้	 ยังได้มีก�รพัฒน�สื่อก�รเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้ผู้ใช้บริก�ร	 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้บริก�รมีทักษะ 

ในก�รใช้บริก�รของห้องสมุดเพิ่มม�กขึ้น	ได้แก่	

	 1.	ก�รตรวจสอบก�รคัดลอกผลง�นด้วยโปรแกรม	turnitin	ด้วยตนเอง

	 2.	ก�รใช้ระบบ	Inter	Campus	Loan	ระบบก�รยืมระหว่�งหน่วยง�น

	 3.	โปรแกรม	Endnote	คืออะไร

	 4.	ก�รดึงข้อมูลจ�กโปรแกรม	Endnote	ม�ยัง	Word

	 5.	ก�รติดตั้งโปรแกรม	Endnote
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  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

	 สำ�นักหอสมุดกล�ง	 ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณเพ่ือจัดซื้อทรัพย�กรส�รสนเทศ	 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 

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

ต่อไปนี้

การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสำานักหอสมุดกลาง

งบประมาณเงินรายได้

ประจำาปีงบประมาณ 2563

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

หนังสือ 638,041.70	 781,264.90	

ว�รส�ร/หนังสือพิมพ์ 2,642,452.11	 31,632.00	

e-Journal/	e-book/	database 11,255,848.22	 -			

รวมค่�ใช้จ่�ยทั้งสิ้น 14,536,342.03 812,896.90 

รวมทั้งหมด	(ปีงบประม�ณ	2563) 15,349,238.93
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 ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ์

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบดำาเนินงาน รายจ่ายประเภท ค่าหนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ์

งบประมาณเงินรายได ้

หน่วยงาน 2563

สำ�นักหอสมุดกล�ง  

		-	หนังสือ 															638,041.70	

		-	ว�รส�ร/หนังสือพิมพ์ 2,642,452.11	

		-	e-Journal/	e-book/	database 11,255,848.22	

ห้องสมุดองครักษ์  

		-	หนังสือ 781,264.90	

		-	ว�รส�ร/หนังสือพิมพ์ 31,632.00	

		-	e-Journal/	e-book/	database 																																-			

รวมทั้งสิ้น 15,349,238.93 
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การใช้งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)  และงบประมาณเงินรายได้

งบดำาเนินงาน รายจ่ายประเภทค่าหนังสือ วารสาร/หนังสือพิมพ์ และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

ประจำาปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงิน

รายได้
รวม

สำ�นักหอสมุดกล�ง    

		-	หนังสือ 																			-			 638,041.70	 638,041.70	

		-	ว�รส�ร/หนังสือพิมพ์ 																			-			 2,642,452.11	 2,642,452.11	

		-	e-Journal/	e-book/	database 																			-			 11,255,848.22	 11,255,848.22	

ห้องสมุดองครักษ์   -			

		-	หนังสือ 																			-			 781,264.90	 781,264.90	

		-	ว�รส�ร/หนังสือพิมพ์ 																			-			 31,632.00	 31,632.00	

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

รวมใช้ไปทั้งสิ้น                    -   15,349,238.93 15,349,238.93 
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  การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

	 สำ�นักหอสมุดกล�งได้จัดสรรเงินร�ยได้ประจำ�ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	 2563	 สำ�หรับก�รส่งเสริมและสนับสนุน			 

ก�รทำ�วิจัยของบุคล�กร	เป็นจำ�นวนเงิน	2,165,500	บ�ท	แบ่งเป็น		

	 1)	 งบสำ�หรับก�รจัดห�ฐ�นข้อมูลเพื่อก�รวิจัย	 Scopus	 เพ่ือให้คณ�จ�รย์	 นักวิจัย	 และบุคล�กรส�ยสนับสนุน

วิช�ก�รส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ประโยชน์ในก�รสร้�งสรรค์ง�นวิจัย	ภ�ยในวงเงิน	1,732,400	บ�ท	

	 2)	งบสำ�หรับก�รส่งเสริมก�รทำ�วิจัยของบุคล�กร	จำ�นวนเงิน	433,100	บ�ท	แบ่งออกเป็นงบสำ�หรับก�รทำ�วิจัย

สถ�บนัของบคุล�กร	เป็นจำ�นวนเงนิ	389,790	บ�ท	และงบสำ�หรับก�รทำ�กจิกรรมส่งเสริมวจัิยของบคุล�กร	เป็นจำ�นวนเงนิ	

43,310	บ�ท	

											นอกจ�กนี้	ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รเพื่อพิจ�รณ�ทุนอุดหนุนวิจัยประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ดังนี้

	 1.	รองศ�สตร�จ�รย์เฉลียว			พันธุ์สีด�	 			 ที่ปรึกษ�

	 2.	น�งพิมล			เมฆสวัสดิ์																																		ที่ปรึกษ�

	 3.	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักหอสมุดกล�ง		 			 ประธ�นกรรมก�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.	2563		มีบุคล�กรสำ�นักหอสมุดกล�งขอรับทุนสนับสนุนก�รทำ�วิจัย	จำ�นวน	2	ร�ย	ได้แก่

	 1.	 น�ยธนวัฒน์	 เสริฐสุวรรณกุล	 	 เสนอโครงก�รวิจัยเรื่อง	 “ศึกษ�พฤติกรรมผู้ใช้ง�นเว็บไซต์สำ�นักหอสมุดกล�ง	

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

	 2.	 น�งส�วจันทิร�	 จีนะวงศ์	 	 เสนอโครงก�รวิจัยเรื่อง	 “ก�รศึกษ�แนวท�งก�รพัฒน�พื้นที่ก�รเรียนรู้ของสำ�นัก 

หอสมุดกล�ง”

					 	 	 	 	 	 	นอกจ�กนี้	ยังได้มีก�รจัดกิจกรรมสนับสนุนและพัฒน�บุคล�กรในก�รทำ�วิจัย	 เป็นกิจกรรมฝึกอบรมให้คว�มรู ้

เรื่อง	“ระบบ	URMS”
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  การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้

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

มีก�รปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่เอื้อประโยชน์ต่อก�รศึกษ�ค้นคว้�	 ได้แก่	 ท่ีห้องสมุดประส�นมิตร	 

มีก�รขอตั้งงบประม�ณสำ�หรับออกแบบพื้นที่ส่งเสริมก�รเรียนรู้	 (Learning	 space)	 ชั้น	 1	 และสำ�หรับห้องสมุดองครักษ์	 

มีก�รพัฒน�พื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอ�ค�รห้องสมุด	

									นอกจ�กนี้	ได้จัดสรรงบประม�ณในก�รปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอ�ก�ศของสำ�นักหอสมุดกล�งและห้องสมุดองครักษ์	

เพื่อสนับสนุนและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเข้�ใช้บริก�รของห้องสมุดอีกด้วย



|  
   

   
|  

   
 ร

าย
งา

นป
ระ

จำา
ปี 

25
63

 ส
ำาน

ักห
อส

มุด
กล

าง
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

ศร
ีนค

ริน
ทร

วิโ
รฒ

27

จำานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ (ถึงปี พ.ศ. 2563)

ประเภท สำ�นักหอสมุดกล�ง ห้องสมุดองครักษ์

หนังสือภ�ษ�ไทย	(เล่ม) 252,926 194,622

หนังสือภ�ษ�ต่�งประเทศ	(เล่ม) 103,513 58,307

ปริญญ�นิพนธ์/โครงง�น	(เล่ม) 27,926 27,688

ว�รส�รภ�ษ�ไทย	(ชื่อเรื่อง) 1,195 742

ว�รส�รภ�ษ�ต่�งประเทศ	(ชื่อเรื่อง) 647 722

หนังสือพิมพ์ภ�ษ�ไทย	(ชื่อเรื่อง) 13 4

หนังสือพิมพ์ภ�ษ�ต่�งประเทศ	(ชื่อเรื่อง)	 1 -

โสตทัศนวัสดุ	(ชื่อเรื่อง) 21,639 7,679

ทรัพย�กรส�รสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ปริญญ�นิพนธ์	(ชื่อเรื่อง) 26,576 -

ผลง�นอ�จ�รย์	(ชื่อเรื่อง) 4,765 -

ฐ�นข้อมูลต่�งประเทศ

ว�รส�รอิเล็กทรอนิกส์	(บอกรับแยกร�ยชื่อ) 166 -

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(ซื้อร�ยเล่ม) 1,431 -

โปรแกรม 2 -

 



Annual Report 2020 Central Library  Srinakharinw
irot University     |        |

28

สถิติการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.ย. 62 - ต.ค.63)

ประเภทก�รให้บริก�ร สำ�นักหอสมุดกล�ง
ห้องสมุด

องครักษ์

จำ�นวนผู้เข้�ใช้บริก�ร

จำ�นวนผู้เข้�ใช้บริก�รที่เป็นผู้ใช้ภ�ยใน	(ครั้ง) 200,945	 227,629

จำ�นวนผู้เข้�ใช้บริก�รที่เป็นผู้ใช้ภ�ยนอก	(ครั้ง) 8,695	 51

รวม 209,640	 227,680	

บริก�รให้ยืม

หนังสือ	(เล่ม) 95,816	 19,658	

ว�รส�ร(ฉบับ) 2,408	 57

หนังสือสำ�รอง	(เล่ม) 23 0

ปริญญ�นิพนธ์/โครงง�น	(เล่ม) 7,544	 895

โสตทัศนวัสดุ	(ร�ยก�ร) 624 6,408	

บริก�รพิเศษ

ส่งหนังสือท�งไปรษณีย์ช่วงปิดบริก�ร	(เล่ม) 650 163

สอนก�รตรวจสอบ	turnitin	ด้วยตนเอง	(ครั้ง) 185 17

สอนก�รใช้โปรแกรม	Endnote	(ครั้ง) 210 6
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สถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฐานข้อมูล

ปริมาณการใช้ (ครั้ง)

การสืบค้น การดาวน์โหลด

ลำาดับการเข้าใช้เมื่อเทียบกับ

มหาวิทยาลัย 28 แห่ง

การสืบค้น การดาวน์โหลด

     1. ฐานข้อมูลที่ สกอ.จัดให้บริการ

					1.1	Academic	Search	Complete 39,546	 3,465	 11	 15

					1.2	ACM	Digital	Library 7,754	 992	 16	 15

					1.3	American	Chemical	Journal	:	ACS 19,405	 11,790	 10	 13

					1.4	Computer	&	Applied	Science	Complete 26,281	 595	 14	 20

					1.5	Emerald	Management 786	 1,180	 23	 20

					1.6	IEEE/IEE	Electronic	Library	(IEL) 104,939	 19,250	 12	 13

					1.7	Proguest	Dissertation	&	Theses	:	Fulltext 7,001	 	5,779	 	10	 11

					1.8	ScienceDirect 	-			 	147,296	 	-			 13

					1.9	SpringerLink-Journal 	35,400	 	22,147	 	17	 14

					1.10	Web	of	Science 	10,724	 	-			 	21	 0

     2. ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำานักหอสมุดกลางจัดให้บริการ 

					2.1	Access	Pharmacy 1,372	 4,896	 -			 -			

					2.2	ASCE	Library  333	 -			 -			

					2.3	CINAHL	Complete 39,055	 1,464	 -			 -			

					2.4	Communication	&	Applied	Science	Complete 16,922	 1,023	 -			 -			

					2.5	e-book	Academic	Collection 37,987	 1,184	 -			 -			

					2.6	Education	Research	Complete 19,601	 3,709	 -			 -			

					2.7	H.W.Wilson 165,691	 765	 -			 -			

					2.8	IQ	NewsClip -			 11,134	 -			 -			

					2.9	Passport 5,768	 -	 -			 -			

					2.10	Sage	Journals 17,199	 11,165	 -			 -	

					2.11	Sage	Knowledge 542	 1,867	 -			 -	

					2.12	Science	Direct	:	Ebook -			 12,267	 -			 -	

					2.13	Scifinder 2,419	 1,265	 -			 -	

					2.14	Scopus 24,863	 -			 -			 -	

					2.15	Taylor	&	Francis	Online 5,119	 6,427	 -			 -	

					2.16	WGSN	:	Fashion	Trends 34,214	 4,673	 -			 -	



Annual Report 2020 Central Library  Srinakharinw
irot University     |        |

30

  การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

	 สำ�นักหอสมุดกล�ง	มีก�รจัดกิจกรรมบริก�รวิช�ก�รแก่ชุมชนและสังคมในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563		ดังนี้

	 1.	 โครงก�รจิตอ�ส�พัฒน�สังคม	 จัดกิจกรรม	 “เย็บหน้�ก�กอน�มัยผ้�”	 จำ�นวน	 850	 ชิ้น	 เพ่ือนำ�ไปแจกจ่�ย 

ให้กับโรงพย�บ�ลนครน�ยก	 	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีพคนต�บอดและพิก�รซำ้�ซ้อนนครน�ยก	 โรงพย�บ�ลแม่สอด	

จังหวัดต�ก	เป็นต้น

	 2.	 กิจกรรม	 “DIY	 หมอนหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง”	 โดยเชิญวิทย�ก�รจ�กมูลนิธิพลังง�นยั่งยืน	 ม�เป็นวิทย�กร 

ส�ธิตวิธีก�รทำ�หมอนหลอดให้แก่บุคล�กรและนิสิต
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  การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

		 สำ�นกัหอสมดุกล�งมกี�รดำ�เนนิโครงก�รส่งเสริมศลิปวฒันธรรมเพ่ือพัฒน�ชวีติก�รทำ�ง�น		โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่

อนุรักษ์		สืบส�น		พัฒน�		ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีง�ม	และส่งเสริมให้บุคล�กรของหน่วย

ง�นมีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม	 	 และเพ่ือให้ผู้เข้�ร่วมโครงก�รได้แสดงคว�มเค�รพต่อศ�สน�	ผู้อ�วุโส

และผู้บังคับบัญช�	ซึ่งในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	มีก�รจัดกิจกรรมต่�ง	ๆ	ดังนี้	

												1.	เทศก�ลส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่	

												2.	ง�นเกษียณอ�ยุร�ชก�ร

 สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด

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

งบประม�ณ	พ.ศ.	 2563	 	 มีจำ�นวน	 1	 ตัวชี้วัด	 คือ	 บุคล�กรมีคว�มพึงพอใจต่อก�รเข้�ร่วมกิจกรรมในโครงก�รส่งเสริม 

ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒน�ชีวิตก�รทำ�ง�น	 ม�กกว่�หรือเท่�กับ	 4.00	 	 ผลก�รดำ�เนินง�นพบว่�	 	 ส�ม�รถบรรลุตัวช้ีวัด		 

โดยพบว่�บุคล�กรมีคว�มพึงพอใจต่อก�รเข้�ร่วมกิจกรรมในโครงก�รฯ	คิดเป็นร้อยละ	4.46
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  ห้องสมุดสีเขียว

	 สำ�นักหอสมุดกล�งมีก�รจัดกิจกรรมภ�ยใต้โครงก�รห้องสมุดสีเขียวในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563	ดังนี้	

	 1.	จัดประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นฯ

		 2.	รณรงค์/ส่งเสริมเรื่องก�รแยกขยะในอ�ค�ร	ได้แก่	ถังแยกขวดพล�สติก	ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์	และก�รแยกทิ้ง

กระด�ษข�วและกระด�ษสี	รวมถึงก�รใช้กระด�ษสองหน้�

	 3.	ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง	ก�รดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	ณ	ห้องสมุดองครักษ์

	 4.	จัดทำ�จุดรวมพล	จุดเก็บถังดับเพลิงประจำ�ชั้นต่�งๆ	

	 5.	กิจกรรมฝึกอบรมให้คว�มรู้เชิงปฏิบัติก�รอนุรักษ์พลังง�นและสิ่งแวดล้อม		เรื่อง	“DIY	หมอนหลอด	เพื่อผู้ป่วย

ติดเตียง”

 สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด

	 ตัวช้ีวัดภ�ยใต้โครงก�รห้องสมุดสีเขียวปีงบประม�ณ	พ.ศ.	 2563	 มีจำ�นวน	 2	 ตัวช้ีวัด	 ส�ม�รถบรรลุ	 1	 ตัวช้ีวัด	 

ไม่บรรลุ	1	ตัวชี้วัด	ดังนี้	

	 ตัวชี้วัดที่	1	:	ระดับคว�มพึงพอใจของผู้เข้�ร่วมกิจกรรมทั้งหมด	ม�กกว่�หรือเท่�กับ	4.00	

	 	 ผลก�รดำ�เนินกิจกรรมพบว่�	 กิจกรรมฝึกอบรมให้คว�มรู้เชิงปฏิบัติก�รอนุรักษ์พลังง�นและสิ่งแวดล้อม	

เรื่อง	“DIY	หมอนหลอด		 เพื่อผู้ป่วยติดเตียง”	มีคะแนนคว�มพึงพอใจอยู่ในระดับม�ก	 (ค่�เฉลี่ย	=	4.45)	 	และกิจกรรม 

ก�รอบรมก�รดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	ณ	ห้องสมุดองครักษ์	มีคะแนนคว�มพึงพอใจ	ในระดับม�กที่สุด	(ค่�เฉลี่ย	=	4.60)

	 สำ�หรับตัวชี้วัดที่	2	:		มีจำ�นวนบุคล�กรมีคว�มรู้ด้�นก�รอนุรักษ์พลังง�นผ่�นเกณฑ์ที่กำ�หนด	(ร้อยละ	80	ขึ้นไป)			

ไม่ได้มีก�รจัดกิจกรรมเนื่องจ�กสถ�นก�รณ์โควิด	
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  การประกันคุณภาพการศึกษา

	 สำ�นักหอสมุดกล�งได้นำ�ระบบบริห�รคุณภ�พ	ISO	9001:	2015	เข้�ม�ใช้ในก�รควบคุมคุณภ�พก�รให้บริก�ร		ใน

ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563		โดยกำ�หนดตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จว่�	สำ�นักหอสมุดกล�ง	ผ่�นก�รประเมินคุณภ�พ		 ISO	9001:	

2015	ภ�ยในปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2564	

											กิจกรรมที่ได้มีก�รดำ�เนินก�ร	ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย	ได้แก่

	 1.	กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	จำ�นวน	4	ครั้ง	

	 	 -	เรื่อง		Requirement	and	Interpretation	ระบบบริห�รคุณภ�พต�มม�ตรฐ�น	ISO	9001:	2015	และ

อนุกรมม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้อง

	 	 -	เรื่อง		Risk	for	Quality	Management	System	ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

	 	 -	เรื่อง		Documented	Information	ก�รจัดทำ�เอกส�รต�มม�ตรฐ�นระบบบริห�รคุณภ�พ

	 	 -	เรื่อง		Internal	Quality	Audit	ก�รตรวจติดต�มภ�ยในต�มม�ตรฐ�นระบบบริห�รคุณภ�พ

	 ทั้งนี้	 มีบุคล�กรของสำ�นักหอสมุดกล�งเข้�รับก�รฝึกอบรม	 จำ�นวนทั้งส้ิน	 25	 คน	 และทุกคนสอบผ่�นก�รเป็น 

ผู้ตรวจประเมินภ�ยในหน่วยง�น

	 2.	กิจกรรมตรวจสอบระบบม�ตรฐ�น	ISO	9001	:	2015	Pre	Audit	
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114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
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