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ค ำน ำ 

 
หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็น

หน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการ มีหน้าที่ ในการรวบรวม คัดเลือก จัดหา จัดระบบ จัดเก็บ บำรุงรักษา 
เผยแพร่ สารนิเทศและให้บริการ ทางวิชาการ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และทันสมัย โดยมีการนำเทคโนโลยีสารนิเทศมาใช้ใน
การดำเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เน้นการ
ให้บริการทีม่ีคุณภาพให้กับบุคลากรในสถาบันและท้องถิ่น 
  
 
       หอสมุดกลาง 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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วิสยัทศัน์ 
หอสมดุกลาง เปน็ศนูยร์วมแหง่การเรียนรูแ้ละการบรกิารทีเ่ปน็เลศิ 

 
 

 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    
เปิดให้บริการครั้งแรกพร้อมการก่อต้ังวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี     
เมื่อ พ.ศ.2517 โดยใช้อาคารชั่วคราวเป็นสถานที่ทำการ 

ปัจจุบัน หอสมุดกลางย้ายมาเปิดทำการยังอาคาร  
หลั งใหม่ชื่ อว่าอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิม      
พระเกียรติ เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2560         
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ควำมเป็นมำ 

 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการครั้งแรก พร้อมการก่อตั้งวิทยาลัยครู    

สุราษฎร์ธานี เมื่อ พ.ศ.2517 โดยใช้อาคารชั่วคราวเป็นสถานที่ทำการ  
พ.ศ.2519 ย้ายมาทำการที่อาคารชั่วคราวตั้งอยู่บริเวณ 

ด้านหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ  
พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณตามโครงการเงินกู้ธนาคารโลก 

ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่มีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม  
พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณจากกรมการฝึกหัดครู  

จำนวน  1,000,000 บาท และจากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี  
จำนวน  700,000 บาท  ในการต่อ เติมหอสมุด ในรูปแบบเดิม  และเปิ ด ใช้อาคารเพ่ื อให้ บ ริการ                   
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2533 และได้รับงบประมาณ จำนวน 22,000,000 บาท ในการก่อสร้าง อาคาร
วิทยบริการ เป็นอาคาร 4 ชั้น เมื่อ พ.ศ.2536  

พ.ศ.2538 หอสมุดกลาง ได้รับพระราชทานนามชื่อ  
“บรรณราชนครินทร์” จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า 
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จนกระท่ัง  
พ.ศ. 2547 หอสมุดกลางเป็นหน่วยงานย่อยของสำนักวิทย 
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย หอสมุดกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ        
ศูนย์ภาษา 
  ปัจจุบัน หอสมุดกลางย้ายมายังอาคารหลังใหม่ชื่อว่า “อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระ
เกียรติ” และเปิดให้บริการ วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นวันแรก อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิม  
พระเกียรติ เป็นอาคาร 4 ชั้น โดยชั้น 1-3 ให้บริการในส่วนของหอสมุด  และชั้น 4 เป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง ปัจจุบัน  
 
 

พิธีเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 
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◼ ปรัชญา   

  แหล่งเรียนรู้   เทคโนโลยีก้าวหน้า  พัฒนาสังคม 
 
◼ วิสัยทัศน์  
  หอสมุดกลาง เป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้และการบริการที่เป็นเลิศ  
 
◼ พันธกิจ  
 1. รวบรวม คัดเลือก จัดหา จัดระบบ จัดเก็บ บำรุงรักษาทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภทให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม    
 2. เผยแพร่ทรัพยากรสารนิเทศสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วทันกับความต้องการ  
 3. พัฒนาอาคารสถานที่การให้บริการของหอสมุดกลางที่เอ้ือประโยชน์สำหรับผู้ใช้ในการเข้ามาใช้
บริการหรือกิจกรรมที่หอสมุดกลางจัดขึ้น  
 4. จัดกิจกรรมการให้การศึกษากับผู้ใช้บริการ (User Education) ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นสารนิเทศและความรู้ความเข้าใจในการใช้หอสมุดกลาง 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักฯ  และพัฒนาหอสมุดกลาง  
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์  
ผลการดำเนินงานของห้องสมุดและการใช้บริการทุกรูปแบบ 
 
◼ วัตถุประสงค ์ 
 หอสมุดกลาง มีหน้าที่ในการรวบรวม คัดเลือก จัดหา จัดระบบ จัดเก็บ บำรุงรักษา เผยแพร่ 
สารนิเทศและให้บริการทางวิชาการ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สู งสุ ด  ด้ วยความสะดวก  รวด เร็ ว  ป ระหยั ด  และทั น สมั ย  โดยมี ก ารน ำเท ค โน โลยี ส ารนิ เท ศ 
มาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้น
การให้บริการที่มีคุณภาพให้กับบุคลากรในสถาบันและท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพ่ือพัฒนาหอสมุดกลางให้ได้มาตรฐานตามระบบหอสมุดกลางสถาบันอุดมศึกษา 
 2. เพ่ือปรับปรุง บริหารจัดการ และการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 
 3 . เพ่ื อ ให้ เป็ น ศู น ย์ กล างให้ บ ริก ารท างวิ ช าการแก่ อ าจารย์  นั กศึ กษ า และบุ คล ากร  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมทั้งบุคลากรในท้องถิ่น 
  4. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรในท้องถิ่น 
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กำรแบ่งส่วนรำชกำรหอสมุดกลำง 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

 

ฝ่ายบริการ 

 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ฝ่ายวารสาร 
และหนังสือพิมพ์ 

ฝ่ายธุรการ 
และงานจัดระบบ

คุณภาพ 

◼ งานธุรการ 
◼ งาน
จัดระบบ
คุณภาพ 
   
 

 ◼ งานระบบ
ห้องสมุด
อัตโนมัติ และ 
ฐานข้อมูล     
◼ งานเว็บไซต์
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์
◼ งานซ่อม
บำรุงและรักษา
เทคโนโลย ี
◼ งานสื่อโสต
ทัศน์  
     

◼ งานวิจัย/
วิทยานิพนธ์  
◼ งานบริการ
สารนิเทศ     
◼ งานบริการ
ยืม-คืน     
◼ งานบริการ
หนังสืออ้างอิง 
◼ งานบริการ
ผู้อ่าน 
 
       
 

◼ งานจัดหา  
ทำรายการและ
วิเคราะห์
หมวดหมู ่
◼ งานเตรียม
ทรัพยากร 
◼ งานซ่อม
บำรุงและรักษา 
 
       
 
   

◼ งานวารสาร 
◼ งาน
หนังสือพิมพ์ 
 
    
 

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการปละเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด 
 

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 
 

อธิการบด ี
 

 

ฝ่ายโสต 

และทัศนูปกรณ์ 

◼ งานวีดีทัศน์ 
◼ งานบริการ
อินเทอร์เน็ต 
◼ งานบริการ
แทบเล็ต 
◼ งานบริการ
ห้องโฮมเธียเตอร์ 
◼ งานบริการ
และยืม-คืน
ภาพยนตร ์
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คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประธานกรรมการ 
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
ผศ. ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)  กรรมการ 
ดร.ศิวนาท นันทพิชัย  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)  กรรมการ 
ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์   (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)  กรรมการ 
ผ.ศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว   (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)  กรรมการ 
ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกุล  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)  กรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 
นางกานต์ธิดา บุญมา    ผู้ช่วยกรรมการ 
    และผู้ช่วยเลขานุการ 

      
       

 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
อาจารย์ธณิศา สุขขารมย์  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุดกลาง   
ผ.ศ.ปริญญา น้อยดอนไพร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
อาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา 
นางศันสนีย์ ชูเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ 
นางกานต์ธิดา บุญมา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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อตัรำก ำลัง 

 
◼ อัตรากำลังหอสมุดกลาง ทั้งสิ้น 22 อัตรา 
 

ข้าราชการ   จำนวน 1 อัตรา 
ลูกจ้างประจำ   จำนวน 1 อัตรา 
พนักงานราชการ   จำนวน 1 อัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน 9 อัตรา 
พนักงานประจำตามสัญญา จำนวน 10 อัตรา 

 
◼ อัตรากำลังตามตำแหน่ง 
 

ตำแหน่ง 
ข้าราช
การ 

ลูกจ้าง
ประจำ 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงานประจำ
ตามสัญญา 

รวม 

บรรณารักษ ์ 1 - - 6 - 7 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - - 1 - - 1 
เจ้าพนักงานพิมพ์ - 1 - - - 1 
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ - - - 1 - 1 
นักวิชาการระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 

- - - 2 - 2 

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด - - - - 10 10 
รวม 1 1 1 9 10 22 
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งบประมำณ 

 
◼ งบประมาณจากการจัดสรร    จำนวน 2,529,871 บาท 

1. เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 2,268,415 บาท 
2. เงินรายได้พิเศษ  จำนวน 261,456 บาท 

 
 
 
 

บริกำร 

 
◼ บริการทรัพยากรสารสนเทศและบริการอื่นๆ 

 
◼ หนังสือทั่วไป ภาษาไทย   หมวด 000-900 ◼ หนังสือภาษาต่างประเทศ หมวด 000-900 
◼ หนังสือรายงานการวิจัย      ◼ หนังสือวิทยานิพนธ์   
◼ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์   ◼ ห้องหนังสืออ้างอิง 
◼ ห้องมัลติมีเดีย     ◼ ห้องสำหรับเด็กและเยาวชน 
◼ ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์   ◼ ห้องสมุดกฎหมาย 
◼ หนังสมุดศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว  ◼ มุมเดโช สวนานนท ์
◼ ห้องหนังสืออาเซียน     ◼ ห้องหนังสือนวนิยาย 

  ◼ มุมคุณธรรม     ◼ ห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับอาจารย์ 
  ◼ ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยว/กลุ่ม    ◼ ห้องละหมาด 

◼ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   ◼ คอมพิวเตอร์สืบค้น (OPAC) 
  ◼ บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า   ◼ บริการยืม-คืน 

◼ บริการขอหมายเลข ISBN/ISSN   ◼ บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
◼ บริการจัดส่งหนังสือ Book Delivery  ◼ บริการหนังสือทางด่วน Book Express  
◼ บริการ SMS     ◼ บริการสั่งซื้อหนังสือ 

  ◼ มุมนิทรรศการ      ◼ ลานกิจกรรม 
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กำรพัฒนำบุคลำกร 

 
 หอสมุดกลางมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ิมพูนทักษะที่จำเป็นต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้
บุคลากรพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเอง ดังนี้ 
 
ลำดับ ชื่อโครงการ สถานที่จัดโครงการ วัน เดือน ปี  

ที่จัดโครงการ 
1 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดอน

สัก-เกาะพะลวย 
ต.เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี 10 ต.ต.59 

2 อบรมโครงการ "การวิเคราะห์ค่างาน
บุคลากรสายสนับนุน" 

โรงแรม เดอะลีฟ ออนเดอะ
แซนด์ บาย กะตะธานี รีสอร์ท 
เขาหลัก จ.พังงา 

17-19 ต.ค.59 

3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องยุทธศาสตร์
การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลสำหรับ
สถาบันการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

โรงแรมเอเชีย จ.กรุงเทพฯ 25-28 ต.ค.59 

4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 30 พ.ย.-2 ธ.ค.59 
5 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น ประจำปี
งบประมาณ  

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลา
นครินทร์ จ.สงขลา 

6-9 ก.พ.60 

6 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเกาะพะลวย ต.เกาะพะลวย อ.ดอนสัก  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

8-10 ก.พ.60 

7 โครงการขับเคลื่อน SRU Model 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

เกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 20-21 ก.พ.60 

8 โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 2 

จ.เพชรบุรี จ.สมุทรปราการ และ
จ.กรุงเทพฯ 

13-15 มี.ค.60 

9 เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักวิทย
บริการฯ  

ม.ราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 27-31 มี.ค.60 

10 ประชุมวิชาการเรื่องห้องสมุดดิจิทัลก้าว
สู่ยุค Thailand 4.0  

รร.ปริ๊นซ์พาเลช  จ.กรุงเทพฯ 21-25 มี.ค.60 

11 โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 3 

จ.เพชรบุรี จ.สมุทรปราการ 
กรุงเทพฯ 

27-29 มี.ค.60 
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◼ การฝึกอบรมสัมมนา (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ สถานที่จัดโครงการ วัน เดือน ปี  

ที่จัดโครงการ 
12 โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทใน

หลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 4 
จ.เพชรบุรี จ.สมุทรปราการ และ
จ.กรุงเทพฯ 

3-5 เม.ย.60 

13 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 

ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา 20-22 เม.ย.60 

14 แข่งขันกีฬา มรภ.เขตภาคใต้ ครั้งที่ 2 จ.ภูเก็ต 15-19 พ.ค.60 
15 โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาและการท่องเที่ยวเกาะพะลวย  
ต.เกาะพลวย อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

22-25 พ.ค.60 

16 วันล้ออายุ 111 ปี ท่านพุทธทาสภิกขุ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 26 พ.ค.60 
17 สัมมนาวิชาการ เรื่องห้องสมุดมิติใหม่กับ

การพัฒนาศักยภาพการบริการในยุค
ดิจิทัล  

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  
จ.กรุงเทพฯ 

5-8 ก.ค.60 

18 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องดำเนินงานกิจกรรม
บนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ครั้งท่ี 35 WUNCA 

ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี 18-22 ก.ค.60 

19 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.ท่าแซะ และ อ.หลังสวน  
จ.ชุมพร 

17-18 ก.ค.60 

20 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.ละแม จ.ชุมพร 19 ก.ค.60 
21 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.ท่าชนะ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 21 ก.ค.60 
22 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.วิภาวดี จ.สุราษฎรธ์านี 24 ก.ค.60 
23 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 25 ก.ค.60 
24 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 26 ก.ค.60 
25 สัมมนาวิชาการ Th3th International 

Porsgraduate Colloqium in 
Information Sciience (IPCIS 2017) 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 27-30 ส.ค.60 

26 ประชุมผู้บริหารห้องสมุด เรื่องการสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมดสถาบันอุดมศึกษา  

สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ 

31 ส.ค.-2 ก.ย.60 

27 อบรมโครงการศิลปะการพูด การเป็น
พิธีกร และการจัดพิธีการ  

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า   
จ.สุราษฎร์ธาน ี

10 ก.ย.60 
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◼ การฝึกอบรมสัมมนา (ต่อ) 
ลำดับ ชื่อโครงการ สถานที่จัดโครงการ วัน เดือน ปี  

ที่จัดโครงการ 
28 เตรียมการรับเสด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
ณ รร.ตชด 

อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 1 ก.ย.60 

29 เตรียมการรับเสด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
ณ รร.ตชด 

อ.หลังสวน จ.ชุมพร 4 ก.ย.60 

30 เข้าร่วมอบรมเข้มพิเศษ Intensive 
English Training Course 

จ.กรุงเทพฯ 12-18 ก.ย.60 

31 เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ใน
กิจกรรม SRP Webmaster  
Webmaster Camp 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

28-29 ก.ย.60 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 
 หอสมุดกลาง ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย 
ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมีแนวทางการบริหารจัดการสู่การเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่
เอ้ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
◼ การดำเนินงานโครงการ  

 
หอสมุดกลางมีโครงการตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งหมด 3 โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดโครงการพบว่า ผ่าน ทั้ง 3 โครงการ 
  

โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
(เลือกตัวชี้วัดคุณภาพของ
กิจกรรมละ 1 ตัวที่โดดเด่น) 

ผลสัมฤทธิ์ของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. โครงการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดเพ่ือก้าวสู่ 
การเป็น (e-Library) 

พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศห้องสมุดเพ่ือ
ก้าวสู่การเป็น  
(e-Library) 

มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ิมขึ้นสำหรับผู้ เข้าใช้บริการ 
จำนวน 7,282 เล่ม 

✓  

2. โครงการห้องสมุด 
มีชีวิต 

สัปดาห์ห้องสมุด ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านมีความพึงพอใจ 

✓  

ปฐมนิเทศการใช้บริการ
หอสมุดกลาง 

ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านมีความพึงพอใจ 

✓  

ยอดนักอ่าน ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านมีความพึงพอใจ 

✓  

การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การสืบค้น
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการอ้างอิงและวิจัย” 

ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความพึงพอใจ 

✓  

3. โครงการพัฒนา
คุณภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสำนักฯ 

พิธีเปิดอาคารหอสมุด
และศูนย์สารสนเทศ
เฉลิมพระเกียรติ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจ 

✓  
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◼ ผลการดำเนินงานฝ่าย 
 หอสมุดกลางแบ่งฝ่ายงานต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ซึ่งม ี    แยกตามฝ่ายงานด้วยกัน 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการและงานจัดระบบคุณภาพ  ฝ่ายบริการ 
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์  ฝ่ายวารสารและ
หนังสือพิมพ์โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  
1.  ฝ่ายธุรการและงานจัดระบบคุณภาพ 
◼ งานธุรการ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 ลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายใน - ภายนอก/หนังสือ/วารสารบริจาค 10,196 ฉบับ 
2 ลงทะเบียนหนังสือราชการส่งภายในและภายนอก 576 ฉบับ 
3 ตอบขอบคุณหนังสือราชการภายในและภายนอก 1,736 ฉบับ 
4 จัดทำหนังสือเชิญประชุม/วาระการประชุม และรายงานการประชุม 8 ครั้ง 
5 จัดเก็บหนังสือ/เอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน 614 ครั้ง 
6 จัดทำบันทึกข้อความและคำสั่งต่างๆ ของหน่วยงาน 107 ฉบับ 
8 รับ - ส่ง โทรสาร 46 ครั้ง 
9 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 76 ครั้ง 
10 จัดทำตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและภาค กศ.บท.  3 ครั้ง 
11 ส่งจดหมาย (หนังสือตอบขอบคุณ) 32 ครั้ง 
12 รับโทรศัพท์จากหน่วยงานภายในและภายนอก 108 ครั้ง 

 
◼ งานบุคคล 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 จัดทำสถิติการลาและข้อมูลการลาของบุคลากร (ประจำเดือน) 12 ครั้ง 
2 สำรวจรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและภาค กศ.บท.  4 ครั้ง 
3 สำรวจรายชื่อบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ  27 ครั้ง 
4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกให้

บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
66 ครั้ง 

5 ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและนักศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าครองชีพจากการทำงาน 

41 คน 

6 ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด/แบบประเมิน/ใบลงเวลา 12 ครั้ง 
7 รวบรวมและจัดเก็บภาระงานของบุคลากรในหน่วยงาน 2 ครั้ง 
8 สรุปเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษาโครงการสนับสนุนค่าครองชีพ              

จากการทำงาน 
12 ครั้ง 

◼ งานการเงิน 
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ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 
1 รับเงินค่าปรับจากหนังสือจากฝ่ายบริการยืม-คืน 156 ครั้ง 
2 นำเงินค่าปรับหนังสือส่งที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ 156 ครั้ง 
3 ตรวจนับเงินค่าปรับหนังสือร่วมกับหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ 156 ครั้ง 
4 เบิก - จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและภาค กศ.บท. ให้กับบุคลากรใน

หน่วยงาน 
4 ครั้ง 

 
◼ งานพัสดุ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 สำรวจความต้องการใช้พัสดุของบุคลากรในหน่วยงาน 12 ครั้ง 
2 เบิก-จ่ายพัสดุจากสำนักงานผู้อำนวยการฯ  38 ครั้ง 
3 จัดทำรายการเบิก-จ่ายพัสดุของหน่วยงาน 36 ครั้ง 
4 แจ้งซ่อมอุปกรณ์ท่ีชำรุดไปยังสำนักงานอธิการบดี 28 ครั้ง 
5 สรุปการเบิก - จ่ายพัสดุ 12 ครั้ง 

 

2. ฝ่ายบริการ 
◼ งานบริการวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 วิเคราะห์หมวดหมู่และกำหนดหัวเรื่องหนังสือวิทยานิพนธ์ 267 ชื่อเรื่อง 
2 บริการยืมระหว่างห้องสมุด 6 ครั้ง 
3 จั ดท ำวิท ย านิ พนธ์ อิ เล็ กท รอนิ กส์ ล งใน ฐานข้ อมู ล  ThaiLis Digital 

collection 
50 ชื่อเรื่อง 

4 แปลงไฟล์เอกสารวิทยานิพนธ์  50 ชื่อเรื่อง 
5 คัดเลือกหนังสือวิทยานิพนธ์เก่าเพ่ือแทงจำหน่าย 560 เล่ม 
6 จัดทำบัญชีรายการบรรณานุกรมหนังสือวิทยานิพนธ์เก่าเพ่ือแทงจำหน่าย 560 รายการ 
7 จัดทำบทคัดย่อวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 131 ชื่อเรื่อง 
8 งานจัดชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์ 5,667 เล่ม 
9 จัดทำลาเบลหนังสือวิทยานิพนธ์ที่ชำรุด 241 เล่ม 
10 ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือวิทยานิพนธ์กับในระบบ VTLS 642 ชื่อเรื่อง 
11 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า งานวิจัย วิทยานิพนธ์ 204 ครั้ง 
12 งานตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเรียงหนังสือวิทยานิพนธ์บนชั้น 12 ครั้ง 
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◼ งานบริการยืม-คืน 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 งานบริการยืม 73,262 เล่ม 
 นักศึกษาภาคปกติ 3,237  เล่ม 
 นักศึกษา ภาค กศ.บท 1,113  เล่ม 
 บัณฑิตวิทยาลัย 5,727 เล่ม 
 อาจารย์  1,400 เล่ม 
 บุคลากร 73,262 เล่ม 
2 งานบริการคืน  
 นักศึกษาภาคปกติ 70,572 เล่ม 
 นักศึกษา ภาค กศ.บท 3,133 เล่ม 
 บัณฑิตวิทยาลัย 1,115 เล่ม 
 อาจารย์  5,483 เล่ม 
 บุคลากร 1,333 เล่ม 
3 บริการสมัครสมาชิกและต่ออายุบัตรและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 8,272 คน 
4 บันทึกข้อมูลสมาชิกในกรณีลาออกและจบการศึกษา 4,880 คน 
5 บริการหนังสือจองให้กับสมาชิก 40 เล่ม 

 
◼ งานบริการสารสนเทศ  
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5 กิจกรรม 
2 ประชาสัมพันธ์ 81 ครั้ง 
3 งานจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 ฉบับ 
4 บริการฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3 ครั้ง 
5 จัดนิทรรศการ/ มุมความรู้ 1 ครั้ง 
6 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 690 ครั้ง 
7 แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 321 ครั้ง 
8 บริการขอหมายเลข ISBN/ ISSN 10 ครั้ง 
9 บริการสั่งซื้อหนังสือ 8 ครั้ง 
10 จัดเก็บและรายงานผลสถิติการเข้าใช้บริการ และทรัพยากรสารสนเทศ 11 ครั้ง 
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◼ งานบริการผู้อ่าน 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 หนังสือใหม่ข้ึนชั้นบริการ 5,465 เล่ม 
2 จัดเก็บหนังสือรับคืนและจัดเรียงขึ้นชั้น  
 หมวด 000 ความรู้ทั่วไป 12,600 เล่ม 
 หมวด 100 ปรัชญา 10,800 เล่ม 
 หมวด 200 ศาสนา 11,520 เล่ม 
 หมวด 300 สังคมศาสตร์ 48,600 เล่ม 
 หมวด 400 ภาษาศาสตร์ 27,000 เล่ม 
 หมวด 500 วิทยาศาสตร์ 2,537 เล่ม 
 หมวด 600 เทคโนโลยี 6,044 เล่ม 
 หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ 1,275 เล่ม 
 หมวด 800 วรรณคดี 2,414 เล่ม 
 หมวด 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 1,754 เล่ม 
 หนังสือห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ 4,787 เล่ม 
 ห้องสมุดกฎหมาย 12,600 เล่ม 
3 จัดเก็บหนังสือบนชั้นพัก โต๊ะอ่าน และหนังสือบนชั้นวาง  
 หมวด 000 ความรู้ทั่วไป 28,800 เล่ม 
 หมวด 100 ปรัชญา 19,800 เล่ม 
 หมวด 200 ศาสนา 25,200 เล่ม 
 หมวด 300 สังคมศาสตร์ 123,496 เล่ม 
 หมวด 400 ภาษาศาสตร์ 55,406 เล่ม 
 หมวด 500 วิทยาศาสตร์ 9,573 เล่ม 
 หมวด 600 เทคโนโลยี 27,358 เล่ม 
 หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ 5,671 เล่ม 
 หมวด 800 วรรณคดี 9,460 เล่ม 
 หมวด 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 7,715 เล่ม 
 หนังสือห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ 11,675 เล่ม 
 ห้องสมุดกฎหมาย 32,526 เล่ม 
4 บริการช่วยสืบค้นและตอบคำถาม 4,778 ครั้ง 
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◼ งานบริการหนังสืออ้างอิง 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ 1,305 เล่ม 
2 เขียนเลขเรียกหนังสือ 1,714 เล่ม 
3 จัดทำรายการหนังสือ 1,492 เล่ม 
4 เพ่ิมรายการทะเบียนหนังสือ 409 เล่ม 
5 ลบรายการทะเบียนรายการหนังสือ   38 รายการ 
6 บริการยืม-คืนหนังสืออ้างอิง   258 เล่ม 
7 เก็บหนังสือจากชั้นพักหนังสือและตามโต๊ะเพ่ือนำขึ้นชั้นวาง 10,208 เล่ม 
8 จัดเก็บหนังสือใหม่ข้ึนชั้นตามหมวดหมู่ดิวอี้ 17,177 เล่ม 
9 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 470  ครั้ง 
10 พิมพ์ลาเบลติดสันหนังสือ 3,428  ดวง 
11 จัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการหนังสืออ้างอิง 1,921  คน 
12 ส่งซ่อมหนังสือ 4 เล่ม 
13 ทำบรรณนิทัศน์หนังสืออ้างอิง 90 ชื่อเรื่อง 

 
3. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
◼ งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 งานตรวจสอบรายการหนังสือกับใบส่งของ 3703 เล่ม 
2 ประทับตราหนังสือ/ลงทะเบียนหนังสือใหม่ 3,703 เล่ม 
3 ติดใบกำหนดส่ง 3,703 เล่ม 
4 ติดแผ่น RFID 3,703 เล่ม 
5 บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของ RFID 8,524 เล่ม 
6 ติดแถบแม่เหล็ก 646 เล่ม 
7 ติดบาร์โค้ดหนังสือชำรุด 676 เล่ม 

 
◼ งานคัดเลือก/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 จัดหาหนังสือ จำนวน 1,809 ชื่อเรื่อง 4,506เล่ม 
2 ตรวจสอบรายชื่อหนังสือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับโปรแกรมห้องสมุด

อัตโนมัติ VTLS 
1,809 ชื่อเรื่อง 

3 จัดทำแบบสำรวจความต้องการสั่งซื้อหนังสือ 27 ครั้ง 
4 คัดเลือก/แยกหนังสือที่ได้รับบริจาค 12 ครั้ง 
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◼ งานทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 วิเคราะห์หมวดหมู่ 4,347 ชื่อเรื่อง 
2 วิเคราะห์/กำหนดหัวเรื่อง 8,694 หัวเรื่อง 
3 จัดทำรายการหนังสือ (Add Bib) 734 Bib 
4 แก้ไขรายการบรรณานุกรม (Edit Bib) 3,613Bib 
5 เพ่ิมรายการทะเบียนหนังสือ (Add Item) 7,405 ระเบียน 
6 ลบรายการหนังสือ (Del Bib) 110 Bib 
7 ลบรายการระเบียนหนังสือ (Del Item) 574 ระเบียน 
8 เขียนเลขเรียกหนังสือ 14,810 ครั้ง 
9 พิมพ์และติดลาเบล 11,380 ดวง 
10 ติดสติ๊กเกอร์ในที่สันหนังสือ 7,289 เล่ม 
11 บริการหนังสือทางด่วน 60 ชื่อเรื่อง 

 
◼ งานซ่อมบำรุงและรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 เจาะสันหนังสือทั่วไป,วารสาร 904 เล่ม 
2 เย็บเล่มหนังสือใหม่/วารสาร 904 เล่ม 
3 ติดใบรองปกหนังสือ 1,208 เล่ม 
4 เข้าปกแข็งหนังสือทั่วไป/วารสาร/วิทยานิพนธ์ 292 เล่ม 
5 เข้าเล่มเอกสาร 376 เล่ม 
6 ตัดขอบเอกสาร         376 เล่ม 
7 ตัดปกแข็งหนังสือ/วารสาร 2,416แผ่น 
8 ตัดปกพลาสติกห่อหนังสือใหม่/วารสาร 5,375 เล่ม 
9 ตัดมุมและติดเยื่อกาวที่ปกพลาสติกหนังสือใหม่/วารสาร 5,375 เล่ม 
10 ห่อปกพลาสติกหนังสือใหม่/วารสาร 5,375 เล่ม 
11 ห่อปกพลาสติกหนังสือใหม่/วารสาร 5,375 เล่ม   
12 ซ่อมหนังสือชำรุดทุกหมวดโดยเข้าปกแข็ง          916 เล่ม   
11 เขียนสันหนังสือ        609 เล่ม 
12 จัดชั้นหนังสือเรื่องสั้น       5,324 เล่ม 
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4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
◼ งานบริหารจัดการทางด้านเนื้อหาเว็บไซต์หอสมุดกลาง 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 ประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างของทางหอสมุดกลางผ่านเว็บไซต์  41 ครั้ง 
2 ปรับปรุง, ดูแลและประชาสัมพันธ์ งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์  

E-Journal 
 459 ครั้ง 

3 ประชาสัมพันธ์การใช้งานฐานข้อมูลต่างผ่านเว็บไซต์  9 ครั้ง 
 
◼ งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 จัดวางระบบเครือข่ายภายในหอสมุดกลาง 15 ครั้ง 
2 ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)  5 ครั้ง 
3 จัดเตรียมเครื่องให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรม (OPAC) ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 
1 ครั้ง 

4 ควบคุมและดูแลความปลอดภัยของหอสมุดกลาง 15 ครั้ง 
5 จัดเตรียมเครื่องให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในหอสมุดกลาง 2 ครั้ง 
6 ติดตั้งและอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสให้กับเครื่องระบบสืบค้นและเครื่องให้บริการ

อินเทอร์เน็ตภายในหอสมุดกลาง 
2 ครั้ง 

 
◼ งานซ่อมบำรุง/ติดตั้งโปรแกรมให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 สำรวจและรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 ครั้ง 
2 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดขัดข้อง 3 ครั้ง 
3 ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งานเพ่ือการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้กับผู้ใช้งาน 
5 ครั้ง 

4 สำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการของเครื่องผู้ใช้งานหากเกิดปัญหาซ้ำ 5 ครั้ง 
 
◼ งานพัฒนาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 สำรวจและรวบรวมปัญหาขัดข้องในการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวกับการใช้งานระบบ 

5 ครั้ง 

2 ติดตามและตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการใช้งานระบบ 14 ครั้ง 
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◼ งานพัฒนาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (ต่อ) 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

3 แนะนำและปรับปรุงการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS แก่เจ้าหน้าที ่ 23 ครั้ง 
4 สำรองฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 365 วัน 
5 Add User เพ่ือเข้าใช้งานระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 5 ครั้ง 
6 เพ่ิม Location ในระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ได้แก่ 

- หอสมุดและศูนย์ภาษาเฉลิมพระเกียรติ 
- ห้อง Self-Access Learning Center ชั้น 4 หอสมุดและศูนย์ภาษา

เฉลิมพระเกียรติ 
- ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- อุปกรณ์ และเครื่องใช้หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 
- หนังสือสูญหาย 
- ห้องสมุดเด็ก (Kids Library) ชั้น 1 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิม

พระเกียรติ โซน B1 

6 ครั้ง 

7 Import ข้อมูลนักศึกษาเข้าในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 5,596 รายการ 
8 ลบข้อมูลหนังสือในระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 

- สารนิพนธ์ 
 

2,954 รายการ 
9 ย้ายข้อมูลหนังสือตาม Location ใหม่ในระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 

- มุมตลาดหลักทรัพย์ 
- ห้องสมุดเด็ก (Kids Library) ชั้น 1 หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิม

พระเกียรติ โซน B1 

 
588 รายการ 

1,087 รายการ 

10 ปรับปรุงและ แก้ไขระบบการออกรายงานสรุปต่างๆของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
VTLS (virtua_rpt) 

- สรุปรายงานสมาชิกที่หมดอายุ (Patron List Required For 
Renewal) 

- สรุปรายงานการยืมหนังสือแยกตาม Call Number (Items Checked-
Out by Call No Range) 

- สรุปจำนวนสถิติผู้ใช้ที่มีการยืมมากที่สุด (Top Patron List) 

 

11 ปรับปรุงเว็บไซต์สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรม (OPAC) เพ่ือประชาสัมพันธ์
หนังสือและวารสารใหม่ 

2,636 ครั้ง 
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 ◼ งานดูแลระบบยืม-คืน หนังสืออัตโนมัติ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 ดูแล และรักษาเครื่อง ยืม-คืนอัตโนมัติ (Self-Check) 2 ครั้ง 
2 ดูแล และรักษาเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book drop) 2 ครั้ง 
3 ดูแล และรักษาเครื่องสร้างและลบข้อมูล RFID 2 ครั้ง 
4 ดูแล และรักษาระบบประตูจับสัญญาณกันขโมย 3 ครั้ง 
5 ดูแล และรักษาเครื่องพริ้นบาร์โค้ดเลขทะเบียนหนังสือ 1 ครั้ง 
6 ดูแล และรักษาระบบประตูเข้า-ออก อัตโนมัติ 10 ครั้ง 

   
 ◼ งานจัดหาและซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

 1 สำรวจรายการวัสดุ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลาง  เพ่ือ
ดำเนินการส่งซ่อม 

10 รายการ 

2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลาง เพ่ือดำเนินการจัดซื้อ
ทดแทนของเดิมท่ีไม่สามารถใช้งานได้และจัดหาใหม่ในแต่ละปีงบประมาณ 

3 รายการ 

3 สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลางที่ชำรุดและไม่
สามารถใช้งานได้เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาอนุญาตแทงจำหน่ายออก
ตามลำดับ 

3 ครั้ง 

4 กำหนดคุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดหาในแต่ละปีงบประมาณ 2 รายการ 
 
◼ งานประเมินผลโครงการ/วิจัย 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 กำหนดและสร้างตัวแปรแบบสอบถามของแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม/วิจัย
ต่างๆ ของหอสมุดกลาง โดยใช้โปรแกรม SPSS 

11 โครงการ 

2 คีย์ข้อมูลแบบสอบถามของแบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/วิจัยต่างๆ  ของ
หอสมุดกลาง โดยใช้โปรแกรม SPSS 

9 โครงการ 

3 วิเคราะห์ค่าต่างๆ โดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือนำไปสรุปผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม/วิจัยต่างๆ ของหอสมุดกลาง 

44 โครงการ 

4 สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม/วิจัยต่างๆ ของหอสมุดกลาง 40 ครั้ง 
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◼ งานลงรายการดรรชนีวารสาร 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 รับบทความวารสารทางวิชาการจากฝ่ายงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เพ่ือ
จัดทำดรรชนีวารสาร 

36 เล่ม 

2 สแกนบทความวารสาร  291 ชื่อเรื่อง 
    
◼ งานพิมพ์บาร์โค้ดเลขทะเบียนหนังสือ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 นำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ดจนเสร็จสิ้นกระบวนการทุกข้ันตอน 76 หมายเลข 
2 พริ้นบาร์โค้ดเลขทะเบียนหนังสือ และหมายเลขซีด ี 76 หมายเลข 
3 ส่งบาร์โค้ดเลขทะเบียนหนังสือ และบาร์โค้ดซีดี  ตามเวลาที่กำหนด ให้

ผู้รับผิดชอบ  
4 ครั้ง 

 
◼ งานจัดทำสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 สแกนหน้าปกหนังสือใหม่  1,185 เล่ม 
2 ส่งไฟล์ Upload หน้าปกหนังสือใหม่ ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ OPAC 16 ครั้ง 

 
 ◼ งานวารสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 รับวารสารที่ต้องสแกนจากฝ่ายวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 182 เล่ม 
2 สแกนหน้าปก และหน้าสารบัญของวารสาร 182 เล่ม 
3 ลงรายละเอียดของวารสารที่ต้องการ Upload และนำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์

สำนักวิทยบริการฯ 
182 เล่ม 

4 ลงรายละเอียดของหน้าปกหนังสือใหม่ Upload และนำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บ 
OPAC   

1,185เล่ม 

 
◼ งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Institution Repository (IR)) 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 รวมข้อมูลเอกสาร pdf เพ่ือทำการอัปโหลดลงในระบบคลังข้อมูลเอกสาร (IR) 269 รายการ 
2 ปรับปรุงข้อมูลเอกสารในระบบคลังข้อมูลเอกสาร (IR) 269 ครั้ง 
3 เผยแพร่ระบบคลังข้อมูลเอกสารสถาบัน (IR) ให้กับผู้ใช้บริการ 365 วัน 
4 สร้างกลุ่มข้อมูลประเภทเอกสารและเพ่ิมข้อมูลเองกสารลงในระบบ  269 รายการ 
5 สร้างยูสเซอร์กลุ่มผู้ใช้งานใหม่  7 รายชื่อ 
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◼ งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video on Demand)  
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 รวมข้อมูลสื่อวีดีทัศน์ประเภทภาพยนตร์ 460 รายการ 
2 แปลงข้อมูลสื่อฯทั้งหมดเข้าระบบจัดเก็บเพ่ือใช้งานร่วมกับระบบจัดการเนื้อหา  11 เรื่อง  

 
◼ งานบริการการเข้าใช้ฐานข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 แนะนำการใช้ Username และ Password พร้อมคู่มือการใช้งาน 3 ราย 
2 ส่งคู่มือการใช้บริการฐานข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัยให้ผู้ขอใช้บริการทางอีเมล์ 3 ราย 

 

◼ งานทำบทคัดย่อวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์     
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 พิมพ์ชื่อผู้แต่งและเลข Bib ของวิทยานิพนธ์ที่นำมาสแกนบทคัดย่อ ลงใน
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 

150 ชื่อเรื่อง 

2 สแกนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล PDF 
และบันทึกชื่อไฟล์เป็นเลข Bib ของวิทยานิพนธ์ 

150 ชื่อเรื่อง 

 

◼งาน Upload บทคัดย่อวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 ตรวจสอบความถูกต้องและจัดความเรียบร้อยของเอกสารด้วยโปรแกรม 
Adobe Acrobat 7.0 Professional และตรวจสอบความถูกต้อง 

150 ชื่อเรื่อง 

2 FTP file PDF บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ์ ไปเก็บใน
เครื่องแม่ข่ายของระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS โดยใช้โปรแกรม 
FileZilla Client 

150 ชื่อเรื่อง 

 
 
5. ฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์ 
◼ งานคัดเลือกและจัดหาสื่อโสตทัศน์ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 สำรวจรายชื่อสื่อโสตทัศน์  2 ครั้ง 
2 ตรวจสอบรายชื่อตามสาขาวิชาที่เปิดสอนและเพ่ือความบันเทิง  146 ชื่อเรื่อง 
3 ตรวจสอบรายชื่อร้านตัวแทนจำหน่าย  2 ครั้ง 
4 รวบรวมรายชื่อจากร้านตัวแทนจำหน่าย  2 ครั้ง 
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◼ งานลงทะเบียนสื่อโสตทัศน์ 

 
◼ งานทำตรวจสอบและจัดทำสำเนาสื่อโสตทัศน์ (ซีดี ดีวีดี และวีดีทัศน์) 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 ตรวจสอบรายการสื่อโสตทัศน์  146 แผ่น 
2 ทำป้ายชื่อเรื่องและหมายเลขบาร์โค้ดติดท่ีสันแผ่นซีดี ดีวีดี วีซีดี 146 แผ่น 
3 พิมพ์รายชื่อสื่อโสตทัศน์ใส่ในแฟ้มรายชื่อ 146 แผ่น 
4 มีสื่อโสตทัศน์พร้อมให้บริการเพ่ิมข้ึนอีก 146 แผ่น 

 
◼ บริการสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษา 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 บริการยืม-คืนวีดิทัศน์ 6,164 แผ่น 
2 บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนูปกรณ์/หูฟัง 526 ครั้ง 
3 บริการห้องฉายเพื่อการศึกษา 25 ครั้ง 
4 บริการห้องฉายเพื่อความบันเทิง 410 ครั้ง 
5 บริการให้คำแนะนำและตอบคำถามเพ่ือการค้นหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ 210 ครั้ง 

 
◼ งานซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 บำรุงรักษาสื่อโสตทัศน์ 49 ครั้ง 
2 บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 44 ครั้ง 
3 งานซ่อมดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า 36 ครั้ง 
4 งานตรวจเช็ดระบบลิฟต์โดยสาร 22 ครั้ง 

 
 
 
 

ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 
1 ตรวจสอบแผ่นซีดี ดีวีดี วีซีดี  146 ชื่อเรื่อง 
2 ตรวจเช็คแผ่นซีดี ดีวีดี วีซีดี โดยการทดสอบ ภาพ  แสง สี เสียง  146 ชื่อเรื่อง 
3 ติดหมายเลขทะเบียนประเภทซีดี (บาร์โค้ด)  146 ชื่อเรื่อง 
4 บันทึกข้อมูลลงสมุดทะเบียน  146 ชื่อเรื่อง 
5 บันทึกรายการลงทะเบียนสารคดีและภาพยนตร์ลงระบบโปรแกรมห้องสมุด

อัตโนมัติ 
146 ชื่อเรื่อง 

6 บันทึกรายการลงทะเบียนซีดีคู่หนังสือลงระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  146 แผ่น 
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6. ฝ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ 
◼ งานวารสาร 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 คัดเลือก จัดหา วารสารจากร้านตัวแทนจำหน่าย และสมัครสมาชิก 514 ฉบับ 
2 ลงทะเบียนวารสารใหม่ ประทับตรา และให้หมายเลข 1,429 ฉบับ 
3 ส่งวารสารใหม่สแกนหน้าปก และสารบัญ  776  ฉบับ 
4 ลงรายการดรรชนีวารสารด้วยโปรแกรม VTLS ในฐานข้อมูล Journal 

Indexing และลงเลข Bib ID  
1,652 บทความ 

5 คัดเลือกบทความ และวิเคราะห์หัวเรื่องบทความทางวิชาการเพ่ือ 
ทำรายการดรรชนีวารสาร 

1,652 บทความ 

6 ส่งบทความที่ลงรายการดรรชนีวารสารแล้ว ไปสแกนฝ่ายเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

360 บทความ 

7 รวบรวม จัดเรียง ตรวจสอบความถูกต้อง วารสารฉบับล่วงเวลา เพ่ือส่ง
เข้าปกเย็บเล่ม 

410 เล่ม 

8 จัดเก็บวารสาร  ฉบับปัจจุบัน และฉบับล่วงเวลา 5,228 เล่ม 
9 ต่ออายุสมาชิกวารสารรายปี 3 ครั้ง 
10 ประชาสัมพันธ์วารสารใหม่ และข่าวสารของฝ่ายวารสาร ทาง Facebook 

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
12 ครั้ง / 
113 ฉบับ 

11 บริการวารสาร และนิตยสารใหม่ ผ่านเว็บไซต์ของฝ่ายงานวารสาร (กำลัง
ดำเนินการ) 

73 ฉบับ 

12 บริการวารสาร และนิตยสาร QR-Code 53 ฉบับ 
13 ประชาสัมพันธ์วารสารใหม่ทาง E-Document ของมหาวิทยาลัย  306 ฉบับ 
14 ประชาสัมพันธ์วารสาร และจุลสารแจกฟรี ผ่านทาง Facebook ของฝ่าย 40 ชื่อเรื่อง 

 
◼ งานหนังสือพิมพ ์
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 คัดเลือก จัดหา หนังสือพิมพ์ จากร้านตัวแทนจำหน่าย 15 ชื่อเรื่อง 
2 ลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ และประทับตรา 5,400 ฉบับ 
3 เปลี่ยนหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ นำออกให้บริการบนชั้น 5,400 ฉบับ 
4 จัดเก็บหนังสือพิมพ์ ฉบับล่วงเวลา 5,400 ฉบับ 
5 ตรวจสอบรายการหนังสือพิมพ์ ให้ถูกต้องตามใบส่งของ พร้อมกรอกแบบ

สำรวจความต้องการใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์ เพ่ือทำรายการซื้อ-จ้าง 
12 ครั้ง 

6 คัดเลือกหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาเพ่ือขออนุญาต 1 ครั้ง 
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◼ งานจุลสารและกฤตภาค 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 รับจุลสารจากฝ่ายงานธุรการหอสมุดกลาง 2,222 ชื่อเรื่อง 
2 คัดเลือก แบ่งประเภทของหมวดหมู่จุลสาร 2,222 ชื่อเรื่อง 
3 ประทับตรา จัดเรียงตามชื่อเรื่อง ออกให้บริการตามหวดหมู่ 2,222 ชื่อเรื่อง 
4 ต่ออายุสมาชิก ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Matichon e- Library) ปี

ละ 1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

5 แนะนำและตอบคำถามผู้ใช้บริการฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ 52 คน 
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ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 
 
◼ หนังสือ       235,669 เล่ม 
 หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ  หมวด 000-900 10,837  เล่ม 
 หนังสือทั่วไปภาษาไทย  หมวด 000-900 224,832 เล่ม 
 หนังสืออ้างอิง    8,283    เล่ม 
 หนังสือวิทยานิพนธ์   8,299    เล่ม 
 หนังสือรายงานการวิจัย   4,032    เล่ม 
 หนังสือโครงการพิเศษ   70        เล่ม 
 หนังสือศูนย์ภาษา    2,184 เล่ม 
◼ วารสาร       420 ชื่อเรื่อง 
 วารสารภาษาไทย    383      ชื่อเรื่อง 
 วาสารภาษาอังกฤษ   37     ชื่อเรื่อง 
◼ นิตยสาร       26 ชื่อเรื่อง 
 
◼ หนังสือพิมพ์       15 ชื่อเรื่อง 
 
◼ สื่อโสตทัศน์       9,063 แผ่น 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์/ซีดีคู่มือ  3,301  แผ่น 
 สารคดี/ความรู้ทั่วไป   4,720  แผ่น 
 ภาพยนตร์     645    แผ่น 
 ฐานข้อมูล/สื่อการสอน   543    แผ่น 
◼ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์     17 ฐาน 
 ฐานข้อมูลที่จัดซื้อโดยมหาวิทยาลัย  4      ฐานข้อมูล 
 ฐานข้อมูลจาก สกอ.   13    ฐานข้อมูล 
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สถิต ิ

 
◼ สถิติการเข้าใช้บริการหอสมุดกลาง รวมทั้งสิ้น   จำนวน 254,311 ครั้ง 
 ผู้ใช้บริการ ช่วงเวลา 07.30 - 16.30 น. จำนวน 242,030 ครั้ง 
    ช่วงเวลา 16.30 - 20.00 น.  จำนวน 12,281 ครั้ง 
 

ลำดับ เดือน เวลา 07.30-16.30น. เวลา 16.30-19.30น. รวม 

1  ตุลาคม 2559 19,498 954 20,452 
2  พฤศจิกายน 2559 25,262 1,126 26,388 
3  ธันวาคม 2559 ปิดบริการเพื่อการขนย้าย 
4  มกราคม 2560 19,087 954 20,041 
5  กุมภาพันธ์ 2560 18,946 1,122 20,068 
6  มีนาคม 2560 27,372 1,969 29,341 
7  เมษายน 2560 23,932 1,362 25,294 
8  พฤษภาคม 2560 17,287 825 18,112 
9  มิถุนายน 2560 9,916 306 10,222 
10  กรกฎาคม 2560 28,962 582 29,544 
11  สิงหาคม 2560 25,431 1,496 26,927 
12  กันยายน 2560 26,337 1,585 27,922 

รวม 242,030 12,281 254,311 
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◼ สถิติการเข้าใช้บริการสื่อมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ 
 บริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,617 ครั้ง 
 บริการแท็บเล็ต  จำนวน 322 ครั้ง 
 บริการหูฟัง  จำนวน 526 ครั้ง 
 

ลำดับที่ เดือน 
จำนวนผู้เข้าใช้ (ครั้ง) 

บริการคอมพิวเตอร์ บริการแท็บเล็ต บริการหูฟัง 
1 ตุลาคม 2559 - - - 
2 พฤศจิกายน 2559 - - - 
3 ธันวาคม 2559 - - - 
4 มกราคม 2560 - - - 
5 กุมภาพันธ์ 2560 420 - - 
6 มีนาคม 2560 620 - - 
7 เมษายน 2560 450 - - 
8 พฤษภาคม 2560 775 - - 
9 มิถุนายน 2560 330 92 - 
10 กรกฎาคม 2560 155 (ปิดเทอม) 126 310 
11 สิงหาคม 2560 389 114 216 
12 กันยายน 2560 478 92 1012 

รวม 3,617 332 526 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNUAL REPORT 2560  33 
 

◼ โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเพ่ือก้าวสู่การเป็น (e-Library) 
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดเพ่ือก้าวสู่การเป็น  (e-Library) 
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◼ โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
1. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด1 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ลองทำAR (Augmented Reality) เทคโนโลยีแห่งอนาคตกันเถอะ” 
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2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การซ่อมและรักษาหนังสือ” 
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3. กิจกรรมไข่เจียวพระอาทิตย์ สูตรพระราชทาน 
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4. กิจกรรม Classic Notebook Handmade (สมุดทำมือ) 
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5. กิจกรรมเบนโตะสื่อรัก (การจัดข้าวกล่องแบบญี่ปุ่น) 
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6. กิจกรรมที่คั่นหนังสือทำมือ 
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7. กิจกรรมจัดผ้าปูโต๊ะเพื่องานพิธีการ 
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8. กิจกรรมตุ๊กตาผ้าขนหนู 
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9. กิจกรรมพับเหรียญโปรยทาน 
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10. กิจกรรมโยคะ ปรับบุคลิกภาพ แก้ท้องยื่น แก้หลังค่อม แถมยัง ลดหน้าท้อง ไปในตัวได้! 
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2. ปฐมนิเทศการใช้บริการหอสมุดกลาง 
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3. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ้างอิงและวิจัย”  
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◼ โครงการพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักฯ 
1. พิธีเปิดอาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 
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