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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         

 



ANNUAL REPORT 2561  5 
 

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 
  พ.ศ. 2560 หอสมุดกลางย้ายมายังอาคารหลังใหม่ชื่อว่า “อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิม
พระเกียรติ”  เปิดให้บริการ วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นวันแรก อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิม  
พระเกียรติ เป็นอาคาร 4 ชั้น โดยชั้น 1-3 ให้บริการในส่วนของหอสมุด  และชั้น 4 เป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หอสมุดกลาง ปัจจุบัน พ.ศ. 2560 

 
 

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 
 

◼ งานธุรการ 
◼ งานบุคคล 
◼ งานการเงิน 
◼ งานพัสดุ 
 

◼ งานคัดเลือก
และจัดหาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
◼ งานระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
และ ฐานข้อมูล     
◼ งานเว็บไซต์
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์
◼ งานบริการ
อินเทอร์เน็ต 
◼ งานซ่อมบำรุง
และรักษา
เทคโนโลย ี
◼ งาน
ประเมินผล
โครงการ/
กิจกรรม 
◼ งานผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์   

◼ งานบริการ
วิทยานิพนธ์ และ 
รายงานการวิจยั 
◼ งานบริการ
สารสนเทศ     
◼ งานบริการ 
ยืม - คืน     
◼ งานบริการ
หนังสืออ้างอิง 
◼ งานบริการ
ผู้อ่าน 
◼ งาน
ประชาสมัพันธ์ 
◼ งานบริการ
สารสนเทศ 
 
       
 

◼ งานเตรียม
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
◼ งานคัดเลือก/ 
จัดหาทรัพยากร 
สารสนเทศ  
◼งานทำรายการ 
และวิเคราะห์
หมวดหมู่
ทรัพยากร 
สารสนเทศ 
◼ งานซ่อม
บำรุงและรักษา 
ทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
       
 
   

◼ งานวารสาร 
◼ งาน
หนังสือพิมพ์ 
◼ งานจุลสาร 
 
    
 

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุด 
 

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ 
 

อธิการบด ี
 

 

ฝ่ายสื่อโสต 

ทัศนูปกรณ์ 

◼ งานคัดเลือก
และจัดหาสื่อ 
โสตทัศน ์
◼ งานลงทะเบียน 
สื่อโสตทัศน ์
◼ งานตรวจสอบ
และจัดทำสื่อ 
โสตทัศน ์
◼ งานบริการสื่อ
โสตทัศน ์
◼ งานซ่อม บำรุง 
รักษาวัสดุอุปกรณ์
สื่อโสตทัศน ์
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คณะกรรมกำรและผู้บริหำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประธานกรรมการ 
ผศ. ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)  กรรมการ 
ผศ. ดร.ยืน ภู่วรวรรณ  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)  กรรมการ 
รศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)  กรรมการ 
ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)  กรรมการ 
ผศ.ธัชชัย เอ้งฉ้วน  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)  กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน  กรรมการ 
นางเอ้ือมพร แย้มเนตร  ตัวแทนบุคลากร    กรรมการ 
นางเทพินทร์ ภพทวี  ตัวแทนบุคลากร    กรรมการ 
นางศันสนีย์ ชูเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ 
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ 
นางสาวสุภาวรรณ เทพทอง      ผู้ช่วยเลขานุการ  
            
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

ผ.ศ.ปริญญา น้อยดอนไพร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
นางนันทนา เดชเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุดกลาง   
อาจารย์กานต์ธิดา บุญมา  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กำกับดูแลงานศูนย์ฝึกอบรมและ 
    นวัตกรรมทางการศึกษา  
อาจารย์กิ่งกาญจน์ สุพรศิริสิน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา 
นางศันสนีย์ ชูเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ 
MR.Dennis Ferenc Buis ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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อตัรำก ำลัง 

 
◼ อัตรากำลังหอสมุดกลาง ทั้งสิ้น 21 อัตรา 
 

ข้าราชการ   จำนวน 1 อัตรา 
ลูกจ้างประจำ   จำนวน 1 อัตรา 
พนักงานราชการ   จำนวน 1 อัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน  8 อัตรา 
พนักงานประจำตามสัญญา จำนวน 10 อัตรา 

 
◼ อัตรากำลังตามตำแหน่ง 
 

ตำแหน่ง ข้าราช
การ 

ลูกจ้าง
ประจำ 

พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงานประจำ
ตามสัญญา 

รวม 

บรรณารักษ ์ 1 - - 5 - 6 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - - 1 - - 1 
เจ้าพนักงานพิมพ์ - 1 - - - 1 
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ - - - 1 - 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - - - 2 - 2 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด - - - - 10 10 

รวม 1 1 1 8 10 21 
 
 
 
 

งบประมำณ 

 
◼ งบประมาณจากการจัดสรร    จำนวน 2,808,340 บาท 

1. งบประมาณแผ่นดิน   จำนวน 34,000 บาท 
2. งบประมาณเงินรายได้พิเศษ  จำนวน 221,259 บาท 

 3. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 2,553,081 บาท 
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บริกำร 

 
◼ บริการทรัพยากรสารสนเทศและบริการอื่นๆ 

 
ชั้น 1   
Zone A1
  

รายงานการวิจัย/ วิทยานิพนธ์/ มุมเดโช สวนานนท์/ หนังสือภาษาต่างประเทศ หมวด 
000-900/ ร้านถ่ายเอกสาร 

Zone B1 วารสาร/ นิตยสาร/ หนังสือพิมพ์/ ห้องสำหรับเด็กและเยาวชน/ 
Zone C1 บริการแจ้งข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)/ บริการยืม-คืน/ บริการตอบคำถามและ

ช่วยค้นคว้า/ บริการ Book Delivery/ บริการแนะนำการเขียนบรรณานุกรม/ บริการขอ
หมายเลข ISBN/ISSN/ บริการสั่งซื้อหนังสือ/ บริการหนังสือทางด่วน 

  
 
ชั้น 2 

Zone A2 ห นั ง สื อ ทั่ ว ไป ภ า ษ า ไท ย  ห ม ว ด  5 0 0 -9 0 0 / ห้ อ ง ส มุ ด พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  
ห้องหนังสืออาเซียน/ ห้องหนังสือนวนิยาย/ มุมคุณธรรม 

Zone B2 หนังสือทั่วไปภาษาไทย หมวด 000-400/ ห้องสมุดกฎหมาย/ ห้องหนังสืออ้างอิง/  
Zone C2 มุมนิทรรศการ 

 
 
ชั้น 3  
Zone A3 บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ/ บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต/ บริการห้องโฮมเธียเตอร์/ 

บริการ IPAD เพ่ือการศึกษา 
Zone B3 มุมหนังสือศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว/ ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยว/กลุ่ม/ ห้องศึกษาค้นคว้า

สำหรับอาจารย์/ ห้องละหมาด/ ห้องพระ 
Zone C3 ลานกิจกรรม 
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กำรพัฒนำบุคลำกร 

 
 หอสมุดกลางมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ิมพูนทักษะที่จำเป็นต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้
บุคลากรพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเอง ดังนี้ 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ สถานที่จัดโครงการ 
วัน เดือน ปี  

ที่จัดโครงการ 
1 ศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินปัญญโญ 

(สวนโมกข์กรุงเทพ) และหอสมุด ม.
เกษตรศาสตร์ 

กรุงเทพฯ 14-16 ธ.ค.60 

2 ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนางานบริหารและ
ธุรการ ครั้งที่ 2 เรื่องเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
บริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่ 

19-24 ธ.ค.60 

3 โครงการจัดการความรู้เพื่อบูรณาการพันธ
กิจการให้บริการวิชาการแก่สังคม งานวิจัย และ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ขนอมคาบาน่า บีชรีสอร์ท  
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

5-6 ม.ค.61 

4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.ท่าแซะ อ.สวี อ.หลังสวน  
จ.ชุมพร 

7-9 ม.ค.61 

5 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.ละแม จ.ชุมพร 10 ม.ค.61 

6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.ท่าชนะ อ.ไชยา จ.สฎ 11 ม.ค.61 

7 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.วิภาวดี จ.สฎ 15 ม.ค.61 

8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.พระแสง จ.สฎ 16 ม.ค.61 

9 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 17 ม.ค.61 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกิจกรรมบนเครือข่าย
สารสนเทศ ครั้งที่ 36 WUNCA 36 

จ.สระบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
จ.มหาสารคาม 

15-21 ม.ค.61 

11 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จ.สฎ ปี 
2561 

รร.ตชด บ้านยางโพรง อ.ไชยา 
จ.สฎ 

19 ม.ค.61 

12 ประชุมเพ่ือจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการใช้บริการหอสมุดกลาง  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กทม. 

19 ม.ค.61 

13 สัมมนาวิชาการ เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ห้องสมุดดิจิทัล 4.0  

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.พิบูล
สงคราม จ.พิบูลสงคราม 

23-28 ม.ค.61 
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ลำดับ ชื่อโครงการ สถานที่จัดโครงการ 
วัน เดือน ปี  

ที่จัดโครงการ 
14 สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ ครั้งที่ 7 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 

14-18 ก.พ.61 

15 ประชุมแนวปฏิบัติการลงรายการเพ่ือเป็น
มาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรม 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์
ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สกอ. 

18-21 ก.พ.61  

16 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชา
สวรรค์  อ.ชัยบุร ี

23 ก.พ.61 

17 ประชุมชี้แจงร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การใช้บริการหอสมุดกลาง 

อาคารอนุสรณ์ 100 ปี มรภ.พ
ระนคร กทม. 

27 ก.พ.61 

18 โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน 

รร.ตชด บ้านกอเตย อ.ท่าชนะ 
จ.สฎ 

5-6 มี.ค.61 

19 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
การสืบค้น (ออนไลน์) ปี 2561 

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ จ.สงขลา 

12-14 มี.ค.61 

20 อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
สืบค้น โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุด
ในประเทศไทย 

ศูนย์การเรียนรู้คุณหญิงหลง 
มอ.วิทยาเขตหาดใหญ่ 

18-21 มี.ค.61 

21 อบรมเชิงปฏฺบัติการห้องสมุดดิจิทัล "การ
ออกแบบและพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่น
ดิจิทัล" 

ม.เทคโนโลยัสุรนารี  
จ.นครราชสีมา 

19-25 มี.ค.61 

22 ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้  โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม 25-28 มี.ค.61 

23 โครงการห้องสมุดชุมชน  เกาะพะลวย จ.สฎ 26-30 มี.ค.61 
24 อบรมการซ่อมแซมและบำรุงรักษาหนังสืออย่าง

มีประสิทธิภาพ 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย กทม. 

1-4 เม.ย.61 

25 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

รร.ตชด สันตินิมิตร จ.ชุมพร 2-3 ม.ย.61 

26 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

รร.ตชด บ้านยางโพรง บ้าน
คลองวาย 

5 ม.ย.61 

27 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

รร.ตชด เทคนิคมีนบุรี  9 ม.ย.61 

28 การพัฒนาห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ความยั่งยืน  

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ 
กทม. 

18-21 เม.ย.
61 

29 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข รร.วัดพระแสง อ.ตาขุน จ.สฎ 20 เม.ย.61 
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ลำดับ ชื่อโครงการ สถานที่จัดโครงการ 
วัน เดือน ปี  

ที่จัดโครงการ 
30 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 24-26 เม.ย.

61 
31 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 
อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 30 เม.ย.61 

32 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

อ.วิภาวดี จ.สฎ 1-2 พ.ค.61 

33 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

อ.พระแสง จ.สฎ 3 พ.ค.61 

34 ลงนามความร่วมมือเพ่ือสรรหาและใช้งาน
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท
ฐานข้อมูลออนไลน์  

ม.ราชภัฏจันทรเกษม กทม. 4 พ.ค.61 

35 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 7-9 พ.ค.61 

36 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 10 พ.ค.61 

37 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

อ.วิภาวดี จ.สฎ 11 พ.ค.61 

38 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

อ.พระแสง จ.สฎ 15 พ.ค.61 

39 แข่งขันกีฬา มรภ.เขตภาคใต้ ครั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช 10-14 พ.ค.61 

40 ศึกษาดูงาน "การพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร " 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 22-25 พ.ค.61 

41 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

รร.ตชด บ้านพันวาล อ.ท่าแซะ 
จ.ชุมพร 

16-17 พ.ค.61 

42 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

รร.ตชด.สันตินิมิตร อ.ท่าแซะ 
จ.ชุมพร 

16-17 พ.ค.61 

43 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 17 พ.ค.61 

44 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

อ.วิภาวดี จ.สฎ 18 พ.ค.61 

45 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

รร.ตชด.บ้านยางโพรง อ.ไชยา 
จ.สฎ 

18 พ.ค.61 
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ลำดับ ชื่อโครงการ สถานที่จัดโครงการ 
วัน เดือน ปี  

ที่จัดโครงการ 
46 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 
รร.ตชด.บ้านคลองวาย อ.
วิภาวดี จ.สฎ 

18 พ.ค.61 

47 ศึกษาดูงาน "การพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร " 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 22-25 พ.ค.61 

48 การประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวดอน
สัก-พะลวย ด้วย Social Network กิจกรรม
จัดทำวิดีทัศน์แนะนำ 

ชุมชนปากคลองดอนสัก อ.ดอน
สัก จ.สฎ 

6-9 มิ.ย.61 

49 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการลงรายการตาม
มาตรฐานการทำรายการระเบียนใน
ระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) 

ม.ราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต 20-23 มิ.ย.61 

50 โครงการ ปชส.และบริหารจัดการส่งเสริมการ
จัดการประชุมและนิทรรศการด้านโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

วนช.เกาะสมุย 27-30 มิ.ย.61 

51 ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏ
เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 

มรภ.นครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช 

10-11 ก.ค.61 

52 ประชุมวิชาการด้านอีเลิร์นนิ่ง 2561 ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา กทม. 

18-21 ก.ค.61 

53 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข วัดชัยศรีรัตนธรรมาราม อ.บ้าน
นาสาร จ.สฎ 

20 ก.ค.61 

54 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. ชุมพร 22-24 ก.ค.61 

55 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. ชุมพร 25 ก.ค.61 

56 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.ไชยา จ.สฎ 26 ก.ค.61 

57 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.วิภาวดี จ.สฎ 1 ส.ค.61 

58 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. อ.พระแสง จ.สฎ 2 ส.ค.61 

59 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด. จ.ชุมพร 3 ส.ค.61 

60 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการ
รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์สำหรับการเรียนการ
สอนแบบ MOOC 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช 

8-10 ส.ค.61 

61 การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบ
มัลติมีเดีย Thai Mook ระยะที่ 2 

ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 24 ส.ค.61 
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ลำดับ ชื่อโครงการ สถานที่จัดโครงการ 
วัน เดือน ปี  

ที่จัดโครงการ 
62  การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบ

มัลติมีเดีย Thai Mook ระยะที่ 2 
ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 31 ส.ค.61 

63 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลป
และวัฒนธรรม 

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 5-7 ก.ย.61 

64 ตักบาตรพุมเรียง วัดตระพังจิก ต.พุมเรียง อ.ไชยา 
จ.สฎ 

13 ก.ย.61 

65 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

รร.บ้านกอเตย อ.ท่าชนะ จ.สฎ 14 ก.ย.61 

66 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ หอประวัติของ
มหาวิทยาลัย ม.แม่ฟ้าหลวง และ ม.ราชภัฏ
เชียงราย 

ม.แม่ฟ้าหลวง ม.ราชภัฏ
เชียงราย 

17-20 ก.ย.61 

67 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

รร.บ้านกอเตย อ.ท่าชนะ จ.สฎ 19 ก.ย.61 

68 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

รร.บ้านกอเตย อ.ท่าชนะ จ.สฎ 20 ก.ย.61 

69 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

รร.บ้านกอเตย อ.ท่าชนะ จ.สฎ 24 ก.ย.61 

70 เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ณ รร.ตชด 

รร.บ้านกอเตย อ.ท่าชนะ จ.สฎ 25 ก.ย.61 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

 
 หอสมุดกลาง ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย 
ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมีแนวทางการบริหารจัดการสู่การเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่
เอ้ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
◼ การดำเนินงานโครงการ  

 
หอสมุดกลางมีโครงการตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งหมด 3 โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดโครงการพบว่า ผ่าน ทั้ง 3 โครงการ 
  

โครงการ กิจกรรม การดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
1. โครงการพัฒนา
ห้องสมุดยุคใหม่สู่
ความเป็นเลิศ 

จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน
การเข้าใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 
2. ผู้ใช้บริการทรัพยากร
สารสนเทศภาคเรียนละไม่น้อย
กว่า 5,000 คน 
3. จัดหาหนังสือสำหรับ
ผู้ใช้บริการปลีะไม่น้อยกว่า 1,000 
ชื่อเร่ือง และไม่น้อยกว่า 2,000 
เล่ม   
4. จัดหาหนังสือพิมพ์/วารสารทัง้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
สำหรับผู้เข้าใชบ้ริการเดือนละไม่
น้อยกว่า 17 ชื่อเร่ือง 
5. จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ปลีะ
ไม่น้อยกว่า 2 ฐานข้อมูล 
6. จัดหาหนังสือตำรา
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใชบ้ริการปี
ละไมน่้อยกว่า 30 ชื่อเร่ือง 
7. จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อ
โสตทัศนส์ำหรับผู้เข้าใช้บริการปี
ละไมน่้อยกว่า 100รายการ/ชื่อ
เร่ือง 

1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการ
เข้าใช้บริการร้อยละ 87.4 
 
2. ผู้ใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ภาคเรียนละ 159,058 คน 
 
3. จัดหาหนังสือสำหรับผู้ใช้บริการปี
ละ 1,045 ชื่อเร่ือง 2,714 เล่ม 
4. จัดหาหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและ
ภาษาตา่งประเทศเดือนละ 15 ชื่อ
เร่ือง ภาษาไทย 13 ชื่อเร่ือง 
ภาษาตา่งประเทศ 2 ชื่อเร่ือง 
วารสาร ภาษาไทย 385 ชื่อเรื่อง 
ภาษาตา่งประเทศ 7 ชื่อเร่ือง 
5. จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์   
ฐานข้อมูลได้แก่  EBSCO eBook 
และ Thai Law 
6. จัดหาหนังสือตำราอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ใชบ้ริการ  22 ชื่อเร่ือง 
7. จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อโสต
ทัศน์สำหรับผู้เข้าใช้บริการ 55 ชื่อ
เร่ือง 100 แผ่น 
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โครงการ กิจกรรม การดำเนินงานตามตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
2. โครงการ
ปรับปรุงห้องพระ
ราชประวตัิและ
ห้องนิทรรศการ
หมุนเวียน 

1. ออกแบบและ
จัดสร้างหอ
จดหมายเหตุ
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสุราษฎร์ธาน ี
2. ออกแบบและ
จัดสร้างห้อง
นิทรรศการ
หมุนเวียน 

1. จำนวนผู้เข้าใช้บริการไมน่้อย
กว่า 15,000 คน 
2. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ 

ขออนุมัติมหาวิทยาลัยรวม
งบประมาณ 2 กิจกรรมเข้าด้วยกัน 
จัดทำห้องนิทรรศการหมุนเวียนใช้
งบประมาณเปน็เงิน 228,800 บาท 

3. โครงการการ
ประชาสัมพนัธ์
และการให้บริการ
ที่เป็นเลิศ 

1. กิจกรรมอบรม
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น 
 
 
2. กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 
 
 
3. กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
- กิจกรรมยอด
นักอ่าน 
- กิจกรรม Book 
For Sharing รับ
บริจาคหนังสือ 
- กิจกรรม Book 
Delivery 
- กิจกรรมลด
ค่าปรับ 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ 
2. เข้าร่วมอบรมใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นไม่
น้อยกว่า 2,000 คน 
 
1. ร้อยละ85 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ 
2. นักศึกษาใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ
ไม่น้อยกว่า 2,000 คน 
 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านไมน่้อยกว่า 300 คน 
2. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ 

1. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ 
2. เข้าร่วมอบรมใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 39 
คน 
 
1. ร้อยละ85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 
2. นักศึกษาใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 
2,790 คน 
 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 989 คน 
2. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจ 
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◼ ผลการดำเนินงานฝ่าย 
 หอสมุดกลางแบ่งฝ่ายงานต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2561 แยกตาม
ฝ่ายงานด้วยกัน 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการและงานจัดระบบคุณภาพ  ฝ่ายบริการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์  ฝ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์โดยมีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี ้
  

ฝ่ายธุรการและงานจัดระบบคุณภาพ 
◼ งานสารบรรณ 
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 

 
◼ งานการเจ้าหน้าที่ 
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 
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◼ งานพัสดุ 
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 

5 สำรวจความต้องการใช้พัสดุของบุคลากรในหน่วยงาน 12 ครั้ง 
6 เบิก-จ่ายพัสดุจากสำนักงานผู้อำนวยการฯ  38 ครั้ง 
7 จัดทำรายการเบิก-จ่ายพัสดุของหน่วยงาน 36 ครั้ง 
8 แจ้งซ่อมอุปกรณ์ท่ีชำรุดไปยังสำนักงานอธิการบดี 28 ครั้ง 
9 สรุปการเบิก - จ่ายพัสดุ 12 ครั้ง 

 

◼ งานอาคารสถานที่ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณ์ ที่ชำรุด 14 ครั้ง 
2 แจ้งซ่อม 14 ครั้ง 

 

ฝ่ายบริการ 
◼ งานบริการวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 งานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการหนังสือวิทยานิพนธ์/วิจัย 296 ชื่อเรื่อง 
2 บริการยืมระหว่างห้องสมุด 13 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 ฝึกประสบการณ์นักศึกษา 25 คน 
6 จัดทำบทคัดย่อวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 131 ชื่อเรื่อง 
7 งานจัดชั้นหนังสือวิทยานิพนธ์  18,952เล่ม 
8 จัดทำลาเบลหนังสือวิทยานิพนธ์/วิจัย 484 เล่ม 
9 ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือวิทยานิพนธ์กับในระบบ VTLS 296 ชื่อเรื่อง 
10 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า งานวิจัย วิทยานิพนธ์  648 ครั้ง 
11 งานตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเรียงหนังสือวิทยานิพนธ์บนชั้น 7 ครั้ง 
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◼ งานบริการยืม-คืน 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 งานบริการยืม 71,156 เล่ม 
 นักศึกษาภาคปกติ 59,105  เล่ม 
 นักศึกษาภาคกศ.บท 2,938  เล่ม 
 บัณฑิตวิทยาลัย 1,320 เล่ม 
 อาจารย์  6,314 เล่ม 
 บุคลากร 1,479 เล่ม 
2 งานบริการคืน 68,740 เล่ม 
 นักศึกษาภาคปกติ 57,237 เล่ม 
 นักศึกษาภาคกศ.บท 2,847 เล่ม 
 บัณฑิตวิทยาลัย 1,270 เล่ม 
 อาจารย์  5,957 เล่ม 
 บุคลากร 1,429 เล่ม 
3 บริการสมัครสมาชิกและต่ออายุบัตรและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 8,619 คน 
4 บันทึกข้อมูลสมาชิกในกรณีลาออกและจบการศึกษา 2,615 คน 
5 บริการหนังสือจองให้กับสมาชิก 12 เล่ม 

 
 
◼ งานบริการสารสนเทศ  
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 1 โครงการ  
6 กิจกรรม 

2 ประชาสัมพันธ์ 15 ครั้ง 
3 งานจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 ฉบับ 
4 บริการฝึกอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 4 ครั้ง 
5 จัดนิทรรศการ/ มุมความรู้ 9 ครั้ง 
6 บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 134 ครั้ง 
7 แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 150 ครั้ง 
8 บริการขอหมายเลข ISBN/ ISSN 11 ครั้ง 
9 บริการสั่งซื้อหนังสือ 10 ครั้ง 
10 จัดเก็บและรายงานผลสถิติการเข้าใช้บริการ และทรัพยากรสารสนเทศ 16 ครั้ง 
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◼ งานบริการผู้อ่าน 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 หนังสือใหม่ข้ึนชั้นบริการ 5,465 เล่ม 
2 จัดเก็บหนังสือรับคืนและจัดเรียงขึ้นชั้น  
    หมวด 000 ความรู้ทั่วไป 7,455 เล่ม 
    หมวด 100 ปรัชญา 7,856 เล่ม 
    หมวด 200 ศาสนา 6,519 เล่ม 
    หมวด 300 สังคมศาสตร์ 24,036 เล่ม 
    หมวด 400 ภาษาศาสตร์ 9,705 เล่ม 
    หมวด 500 วิทยาศาสตร์ 7,505 เล่ม 
    หมวด 600 เทคโนโลยี 8,956 เล่ม 
    หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ 5,522 เล่ม 
    หมวด 800 วรรณคดี 4,356 เล่ม 
    หมวด 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 3,755 เล่ม 
    หนังสือห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ 6,946 เล่ม 
    ห้องสมุดกฎหมาย 6,810 เล่ม 
3 จัดเก็บหนังสือบนชั้นพัก โต๊ะอ่าน และหนังสือบนชั้นวาง  
    หมวด 000 ความรู้ทั่วไป 34,721 เล่ม 
    หมวด 100 ปรัชญา 30,476 เล่ม 
    หมวด 200 ศาสนา 30,889 เล่ม 
    หมวด 300 สังคมศาสตร์ 73,966 เล่ม 
    หมวด 400 ภาษาศาสตร์ 41,197 เล่ม 
    หมวด 500 วิทยาศาสตร์ 23,228 เล่ม 
    หมวด 600 เทคโนโลยี 38,586 เล่ม 
    หมวด 700 ศิลปะและนันทนาการ 10,890 เล่ม 
    หมวด 800 วรรณคดี 13,956 เล่ม 
    หมวด 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 11,397 เล่ม 
    หนังสือห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ 20,895 เล่ม 
    หนังสือห้องสมุดกฎหมาย 26,385 เล่ม 
4 บริการช่วยสืบค้นและตอบคำถาม 8,191 ครั้ง 
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◼ งานบริการหนังสืออ้างอิง 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ 947 เล่ม 
2 เขียนเลขเรียกหนังสือ 1,214 เล่ม 
3 จัดทำรายการหนังสือ 947 เล่ม 
4 เพ่ิมรายการทะเบียนหนังสือ 1,214 เล่ม 
5 ลบรายการทะเบียนรายการหนังสือ   14 รายการ 
6 บริการยืม-คืนหนังสืออ้างอิง   281 เล่ม 
7 เก็บหนังสือจากชั้นพักหนังสือและตามโต๊ะเพ่ือนำขึ้นชั้นวาง 23,132 เล่ม 
8 จัดเก็บหนังสือใหม่ข้ึนชั้นตามหมวดหมู่ดิวอี้ 24,008 เล่ม 
9 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 383 ครั้ง 
10 พิมพ์ลาเบลติดสันหนังสือ 2,168  ดวง 
11 จัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการหนังสืออ้างอิง 1,579  คน 
12 ส่งซ่อมหนังสือ 19 เล่ม 
13 ทำบรรณนิทัศน์หนังสืออ้างอิง 90 ชื่อเรื่อง 

 
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

◼ งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 งานตรวจสอบรายการหนังสือกับใบส่งของ 3,508 เล่ม 
2 ประทับตราหนังสือ/ลงทะเบียนหนังสือใหม่ 3,508 เล่ม 
3 ติดใบกำหนดส่ง 2,693เล่ม 
4 ติดแผ่น RFID 3,508 เล่ม 
5 บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของ RFID 3,508 เล่ม 

 
◼ งานคัดเลือก/จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 จัดหาหนังสือ จำนวน 1,045 ชื่อเรื่อง 4,506เล่ม 
2 ตรวจสอบรายชื่อหนังสือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับโปรแกรมห้องสมุด

อัตโนมัติ VTLS 
1,045 ชื่อเรื่อง 

3 จัดทำแบบสำรวจความต้องการสั่งซื้อหนังสือ 58 ครั้ง 
4 คัดเลือก/แยกหนังสือที่ได้รับบริจาค 12 ครั้ง 
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◼ งานทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 วิเคราะห์หมวดหมู่ 3,147 ชื่อเรื่อง 
2 วิเคราะห์/กำหนดหัวเรื่อง 6,294 หัวเรื่อง 
3 จัดทำรายการหนังสือ (Add Bib) 3,147 Bib 
4 แก้ไขรายการบรรณานุกรม (Edit Bib) 3,419 Bib 
5 เพ่ิมรายการทะเบียนหนังสือ (Add Item) 6,877 ระเบียน 
6 ลบรายการหนังสือ (Del Bib) 217 Bib 
7 ลบรายการระเบียนหนังสือ (Del Item) 467 ระเบียน 
8 เขียนเลขเรียกหนังสือ 13,754 ครั้ง 
9 พิมพ์และติดลาเบล 11,250 ดวง 
10 ติดสติ๊กเกอร์ในที่สันหนังสือ 6,877 เล่ม 
11 บริการหนังสือทางด่วน 48 ชื่อเรื่อง 

 
◼ งานซ่อมบำรุงและรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 เจาะสันหนังสือทั่วไป,วารสาร 1,270 เล่ม 
2 เย็บเล่มหนังสือใหม่/วารสาร 1,270 เล่ม 
3 ติดใบรองปกหนังสือ 936 เล่ม 
4 เข้าปกแข็งหนังสือทั่วไป/วารสาร/วิทยานิพนธ์ 307 เล่ม 
5 เข้าเล่มเอกสาร 337 เล่ม 
6 ตัดขอบเอกสาร         337 เล่ม 
7 ตัดปกแข็งหนังสือ/วารสาร 1,872 แผ่น 
8 ตัดปกพลาสติกห่อหนังสือใหม่/วารสาร 4,290 เล่ม 
9 ตัดมุมและติดเยื่อกาวที่ปกพลาสติกหนังสือใหม่/วารสาร 4,290 เล่ม 
10 ห่อปกพลาสติกหนังสือใหม่/วารสาร 4,290 เล่ม 
11 หุ้มปกพลาสติกหนังสือใหม่/วารสาร 4,290 เล่ม   
12 ซ่อมหนังสือชำรุดทุกหมวดโดยเข้าปกแข็ง          629 เล่ม   
11 เขียนสันหนังสือ        631 เล่ม 
12 จัดชั้นหนังสือเรื่องสั้น     10,170 เล่ม 
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ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
◼ งานบริหารจัดการทางด้านเนื้อหาเว็บไซต์หอสมุดกลาง 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 ประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมต่างของทางหอสมุดกลางผ่านเว็บไซต์  21 ครั้ง 
2 ปรับปรุง, ดูแลและประชาสัมพันธ์ งานวารสารอิเล็กทรอนิกส์  

E-Journal 
 284 ครั้ง 

3 ประชาสัมพันธ์การใช้งานฐานข้อมูลต่างผ่านเว็บไซต์  18 ครั้ง 
 
◼ งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

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

อินเทอร์เน็ต 
1 ครั้ง 

4 ควบคุมและดูแลความปลอดภัยของหอสมุดกลาง 8 ครั้ง 
5 จัดเตรียมเครื่องให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในหอสมุดกลาง 1 ครั้ง 
6 ติดตั้งและอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสให้กับเครื่องระบบสืบค้นและเครื่องให้บริการ

อินเทอร์เน็ตภายในหอสมุดกลาง 
1 ครั้ง 

 
◼ งานซ่อมบำรุง/ติดตั้งโปรแกรมให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 สำรวจและรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 ครั้ง 
2 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เกิดขัดข้อง 2 ครั้ง 
3 ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นต่อการใช้งานเพ่ือการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้กับผู้ใช้งาน 
2 ครั้ง 

4 สำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการของเครื่องผู้ใช้งานหากเกิดปัญหาซ้ำ 2 ครั้ง 
 
◼ งานพัฒนาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 สำรวจและรวบรวมปัญหาขัดข้องในการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS  15 ครั้ง 
2 ติดตามและตรวจสอบผลการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการใช้งานระบบ 15 ครั้ง 
3 แนะนำและปรับปรุงการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS แก่เจ้าหน้าที ่ 2 ครั้ง 
4 สำรองฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 360 วัน 
5 Add User เพ่ือเข้าใช้งานระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 2 ครั้ง 
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◼ งานพัฒนาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (ต่อ) 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

6 ปรับปรุงข้อมูลสิทธิในการยืมหนังสือ 
-   - อาจารย์   3 รายการ 
-   - นักศึกษา 7 รายการ 

10 ครั้ง 

7 Import ข้อมูลนักศึกษาเข้าในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
-   - นักศึกษาภาคปกติ  3,428 รายการ 
-   - นักศึกษาโครงการพิเศษ  32 รายการ 
-   - นักศึกษา กศ.บท.  759 รายการ 

4,219 รายการ 

10 ปรับปรุงและ แก้ไขระบบการออกรายงานสรุปต่างๆของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
VTLS (virtua_rpt) 
  - สรุปรายงานสมาชิกที่หมดอายุ (Patron List Required For Renewal) 
  - สรุปรายการสมาชิกที่ลาออก (Leaving Student List) 
  - สรุปจำนวนสถิติผู้ใช้ที่มีการยืมมากที่สุด (Top Patron List) 

 

11 แก้ไขการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virtua) 
-   - แก้ไขจำนวนยืมหนังสือในระบบ ไม่ตรงกับจำนวนยืมจริง  10 รายการ 
-   - แก้ไขรายการค่าปรับค้างในระบบ  5 รายการ 
-   - แก้ไขระบบออกใบเสร็จค่าปรับ  1 รายการ 

  - Set วันหยุด จำนวน 5 ครั้ง 
  - เช็ครายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  
  - เพ่ิม Tag 856 งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
  - ตั้งค่า RFID หนังสือใหม่ และหนังสือหมวด 000 – 200 
  - ลงโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS และโปรแกรมพริ้นลาเบลหนังสือ 3ครั้ง 
  - แก้ Location หนังสือที่ส่งซ่อมเรียบร้อยแล้ว 

24  รายการ 
 
 

12 ปรับปรุงเว็บไซต์สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรม (OPAC) เพ่ือประชาสัมพันธ์
หนังสือและวารสารใหม่ 

246 ครั้ง 
 

 
◼ 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 
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◼ งานจัดหาและซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

 1 สำรวจรายการวัสดุ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลาง  เพ่ือ
ดำเนินการส่งซ่อม 

1 รายการ 

2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลาง เพ่ือดำเนินการจัดซื้อ
ทดแทนของเดิมท่ีไม่สามารถใช้งานได้และจัดหาใหม่ในแต่ละปีงบประมาณ 

2 รายการ 

3 สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลางที่ชำรุดและไม่
สามารถใช้งานได้เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาอนุญาตแทงจำหน่ายออก
ตามลำดับ 

2 ครั้ง 

4 กำหนดคุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดหาในแต่ละปีงบประมาณ 
-   - ระบบเครื่องเสียงและจอประชาสัมพันธ์ห้องประชุมราชฟฤกษ์ 1-4 
-   - ระบบเครื่องเสียงและจอประชาสัมพันธ์ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
-   - ปรับปรุงมัลติมีเดีย (Mini theater) หอสมุดกลางชั้น 3  

3 รายการ 

5 เช็ครายการครุภัณฑ์ประจำปี (ปีพัสดุ 2560) 10 วัน 
 
◼ งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Institution Repository (IR)) 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน หมายเหตุ 

1 รวมข้อมูลเอกสาร pdf เพ่ือทำการอัปโหลดลงในระบบคลังข้อมูล
เอกสาร (IR) 

25 รายการ *ระบบหยุด
ให้บริการเนื่องจาก
ย้าย Server จาก
ระบบ Windows 
เป็น Linux และ
กำลังปรับปรุง
ข้อมูลทั้งหมด 

2 ปรับปรุงข้อมูลเอกสารในระบบคลังข้อมูลเอกสาร (IR) 25 ครั้ง 
3 เผยแพร่ระบบคลังข้อมูลเอกสารสถาบัน (IR) ให้กับผู้ใช้บริการ 360 วัน 
4 สร้างกลุ่มข้อมูลประเภทเอกสารและเพ่ิมข้อมูลเองกสารลงใน

ระบบ 
 2 รายการ 

5 สร้างยูสเซอร์กลุ่มผู้ใช้งานใหม่  5 รายชื่อ 
 

◼ งานตรวจสอบ และนำออกข้อมูลจากฐานข้อมูล VTLS เพื่อใช้สำหรับฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม  
        (Union Catalog) 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 รับคำขอข้อมูล Bibliography และตรวจสอบช่วงจำนวนข้อมูล 1 รายการ 
2 เขียนคำสั่ง SQL เพ่ือเอาข้อมูลส่วนของหมวดหนังสือทั่วไป 000-900 1 รายการ 
3 นำข้อมูล Bibliography ที่ได้ไปเขียนคำสั่งภาษา Unix เพื่อนำออกข้อมูลในรูปแบบ 

.Marc21 จำนวน 5,000 รายการ 
1 รายการ 

4 ส่ งข้อมูล  Bibliography ในรูปแบบ .Marc21 ให้ทางฝ่ ายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ จำนวน 5,000 รายการ 

1 รายการ 
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◼ งานบริการสื่อโสตทัศน์ภายนอกสำนักฯ (หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดสดและบันทึกเทปกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจำปี 2561 

4 ครั้ง 

2 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 
3 ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดสดและบันทึกเทปการประชุมเสวนาเรื่อง บัณฑิตพันธุ์

ใหม่ Creative Tourism 4.0 ณ อำเภอเกาะสมุย 
4 ปฏิบัติหน้าที่บันทึกเทปการพัฒนารายวิชาในโครงการสร้างสื่อการเรียนการ

สอนออนไลน์แบบเปิดด้วยระบบ MOOCs ประจำปี 2561 
 
◼ งานดูแลและรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ, ระบบประตูเข้า-ออก และประตูตรวจจับสัญญาณ RFID 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 ดูแลเครื่องแม่ข่ายของระบบประตูเข้า-ออก เครื่องยืมอัตโนมัติ , เครื่องคืน
อัตโนมัติ และประตูตรวจจับสัญญาณ RFID 

4 ชื่อเรื่อง 

2 นำเข้าข้อมูลนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาใหม่  และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยทั้งหมด รวมทั้งบุคคลภายนอก ให้สามารถเข้าใช้งานระบบประตู
เข้า-ออกได้ตามปกติ 

4 ชื่อเรื่อง 

3 สำรองข้อมูลในฐานข้อมูลระบบระบบประตูเข้า-ออก เครื่องยืมอัตโนมัติ , 
เครื่องคืนอัตโนมัติ และประตูตรวจจับสัญญาณ RFID 
-จัดทำรายงานการเข้า-ออก ของผู้ใช้บริการจากระบบประตู 

360 วัน 

 
◼  งานผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ Thai MOOCs 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 งานบันทึกภาพวีดีโอ รายวิชาการจัดการสำนักงาน รายวิชาภาษอังกฤษเพ่ือ
การพยาบาล และรายวิชาการสร้างสื่อ Multimedia and Animations 

3 รายวิชา 

 
◼ งานจัดหาและซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 
 1 สำรวจรายการวัสดุ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลาง  

เพ่ือดำเนินการส่งซ่อม 
5 รายการ 

2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลาง เพ่ือดำเนินการจัดซื้อ
ทดแทนของเดิมท่ีไม่สามารถใช้งานได้และจัดหาใหม่ในแต่ละปีงบประมาณ 

3 รายการ 

3 สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศของหอสมุดกลางที่ชำรุดและไม่สามารถ
ใช้งานได้เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาอนุญาตแทงจำหน่ายออกตามลำดับ 

5 ครั้ง 

4 กำหนดคุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดหาในแต่ละปีงบประมาณ 2 รายการ 
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◼งานจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
 1.1 สแกนหน้าปกหนังสือใหม่  1,669 เล่ม 
 1.2 สแกนหน้าปกและสารบัญวารสารใหม่ โดยบันทึกเป็นไฟล์ให้อยู่ในรูป .jpg  476 เล่ม 
 1.3 ลงรายละเอียดวารสารและ Upload วารสารและปกหนังสือใหม่เผยแพร่

ทางเว็บไซต์  
2,145 เล่ม 

2 งานวิจัย/วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์      
 2.1 พิมพ์ชื่อผู้แต่งและเลข Bib ของงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ที่นำมาสแกนบทคัดย่อ 

ลงในโปรแกรม Microsoft Excel 2010 
163 ชื่อเรื่อง 

 2.2 สแกนบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล 
PDF และบันทึกชื่อไฟล์เป็นเลข Bib ของงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 

163 ชื่อเรื่อง 

 2.3 ตัดขอบไฟล์บทคัดย่องานวิจัย/วิทยานิพนธ์ให้ดูเรียบร้อย สวยงาม โดยใช้
โปรแกรม Adobe Acrobat 7.0 Professional 

163 ชื่อเรื่อง 

 2.4 FTP file PDF บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ไปเก็บในเครื่องแม่ข่ายของระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS โดยใช้
โปรแกรม FileZilla Client 

163 ชื่อเรื่อง 

3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
 3.1 สแกนบทความวารสารที่ลงรายการ ดรรชนีวารสารแล้ว โดยบันทึกเป็นไฟล์ 

PDF  
384 บทความ 

 3 .2  ตั ดขอบบ ทความวารสาร โดย ใช้ โป รแกรม  Adobe Acrobat 7.0 
Professional  

384 บทความ 

 3.3 FTP file ข้อมูลบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ไปเก็บในเครื่องแม่ข่ายของ
ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS โดยใช้โปรแกรมFileZilla Client  

384 บทความ 
 

 
◼ งานประเมินผลโครงการ/วิจัย 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 กำหนดและสร้างตัวแปรแบบสอบถามของแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม/วิจัย
ต่างๆ ของหอสมุดกลาง โดยใช้โปรแกรม SPSS 

      8 โครงการ 

2 คีย์ข้อมูลแบบสอบถามของแบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/วิจัยต่างๆ  ของ
หอสมุดกลาง โดยใช้โปรแกรม SPSS 

9 โครงการ 

3 วิเคราะห์ค่าต่างๆ โดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือนำไปสรุปผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม/วิจัยต่างๆ ของหอสมุดกลาง 

45 ครั้ง 

4 สรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม/วิจัยต่างๆ ของหอสมุดกลาง 45 ครั้ง 
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◼ งานบริการการเข้าใช้ฐานข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

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

 

 
ฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์ 

◼ งานคัดเลือกและจัดหาสื่อโสตทัศน์ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 สำรวจรายชื่อสื่อโสตทัศน์  6 ครั้ง 
2 ตรวจสอบรายชื่อตามสาขาวิชาที่เปิดสอนและเพ่ือความบันเทิง  193 ชื่อเรื่อง 
3 ตรวจสอบรายชื่อร้านตัวแทนจำหน่าย  4 ครั้ง 
4 รวบรวมรายชื่อจากร้านตัวแทนจำหน่าย  4 ครั้ง 

 
◼ งานลงทะเบียนสื่อโสตทัศน์ 

 
◼ งานทำตรวจสอบและจัดทำสำเนาสื่อโสตทัศน์ (ซีดี ดีวีดี และวีดีทัศน์) 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 ตรวจสอบรายการสื่อโสตทัศน์  193 แผ่น 
2 ทำป้ายชื่อเรื่องและหมายเลขบาร์โค้ดติดท่ีสันแผ่นซีดี ดีวีดี วีซีดี 193 แผ่น 
3 พิมพ์รายชื่อสื่อโสตทัศน์ใส่ในแฟ้มรายชื่อ 193 แผ่น 
4 มีสื่อโสตทัศน์พร้อมให้บริการเพ่ิมข้ึนอีก 193 แผ่น 

 
 
 
 
 

ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 
1 ตรวจสอบแผ่นซีดี ดีวีดี วีซีดี  193 ชื่อเรื่อง 
2 ตรวจเช็คแผ่นซีดี ดีวีดี วีซีดี โดยการทดสอบ ภาพ  แสง สี เสียง  193 ชื่อเรื่อง 
3 ติดหมายเลขทะเบียนประเภทซีดี (บาร์โค้ด)  193 ชื่อเรื่อง 
4 บันทึกข้อมูลลงสมุดทะเบียน  193 ชื่อเรื่อง 
5 บันทึกรายการลงทะเบียนสารคดีและภาพยนตร์ลงระบบโปรแกรมห้องสมุด

อัตโนมัติ 
193 ชื่อเรื่อง 

6 บันทึกรายการลงทะเบียนซีดีคู่หนังสือลงระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  193 แผ่น 
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◼ บริการสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษา 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 บริการยืม-คืนวีดิทัศน์ 8,541 แผ่น 
2 บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนูปกรณ์/หูฟัง 2,847 ครั้ง 
3 บริการห้องฉายห้องโฮมเธียเตอร์ 16 ครั้ง 
4 บริการให้คำแนะนำและตอบคำถามเพ่ือการค้นหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน์ 410 ครั้ง 

 
◼ งานซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 บำรุงรักษาสื่อโสตทัศน์ 96 ครั้ง 
2 บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 59 ครั้ง 
3 งานซ่อมดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า 41 ครั้ง 
4 งานตรวจเช็ดระบบลิฟต์โดยสาร 16 ครั้ง 

 

 
ฝ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ 

◼ งานวารสาร 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 คัดเลือก จัดหา วารสารจากร้านตัวแทนจำหน่าย และสมัครสมาชิก 390 ชื่อเรื่อง 
2 ลงทะเบียนวารสารใหม่ ประทับตรา และให้หมายเลข 1,279 ฉบับ 
3 ส่งวารสารใหม่สแกนหน้าปก และสารบัญ  732  ฉบับ 
4 ลงรายการดรรชนีวารสารด้วยโปรแกรม VTLS ในฐานข้อมูล Journal Indexing 

และลงเลข Bib ID  
2,420 บทความ 

5 คัดเลือกบทความ และวิเคราะห์หัวเรื่องบทความทางวิชาการเพ่ือ 
ทำรายการดรรชนีวารสาร 

2,420 บทความ 

6 ส่งบทความที่ลงรายการดรรชนีวารสารแล้ว ไปสแกนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 360 บทความ 
7 รวบรวม จัดเรียง ตรวจสอบความถูกต้อง วารสารฉบับล่วงเวลา เพ่ือส่งเข้าปกเย็บ

เล่ม 
852 เล่ม 

8 จัดเก็บวารสาร  ฉบับปัจจุบัน และฉบับล่วงเวลา 5,325 เล่ม 
9 ต่ออายุสมาชิกวารสารรายปี 3 ครั้ง 
10 ประชาสัมพันธ์วารสารใหม่ และข่าวสารของฝ่ายวารสาร ทาง Facebook อย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
48 ครั้ง  

11 บริการวารสาร และนิตยสาร QR-Code 180 ฉบับ 
12 ประชาสัมพันธ์วารสารใหม่ทาง E-Document ของมหาวิทยาลัย  12 ครั้ง 
13 ประชาสัมพันธ์วารสาร และจุลสารแจกฟรี ผ่านทาง Facebook ของฝ่าย 12 ครั้ง 
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◼ งานหนังสือพิมพ ์
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 คัดเลือก จัดหา หนังสือพิมพ์ จากร้านตัวแทนจำหน่าย 9 ชื่อเรื่อง 
2 ลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ และประทับตรา 4,377 ฉบับ 
3 เปลี่ยนหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ นำออกให้บริการบนชั้น 4,377 ฉบับ 
4 จัดเก็บหนังสือพิมพ์ ฉบับล่วงเวลา 4,377 ฉบับ 
5 ตรวจสอบรายการหนังสือพิมพ์ ให้ถูกต้องตามใบส่งของ พร้อมกรอกแบบ

สำรวจความต้องการใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์ เพ่ือทำรายการซื้อ-จ้าง 
12 ครั้ง 

6 คัดเลือกหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาเพ่ือขออนุญาต 1 ครั้ง 
 
◼ งานจุลสารและกฤตภาค 
ลำดับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปริมาณงาน 

1 รับจุลสารจากฝ่ายงานธุรการหอสมุดกลาง 1,823 ชื่อเรื่อง 
2 คัดเลือก แบ่งประเภทของหมวดหมู่จุลสาร 1,823 ชื่อเรื่อง 
3 ประทับตรา จัดเรียงตามชื่อเรื่อง ออกให้บริการตามหวดหมู่ 1,823 ชื่อเรื่อง 
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ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 
 
◼ หนังสือ       239,944 เล่ม 
 หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ  หมวด 000-900 10,952  เล่ม 
 หนังสือทั่วไปภาษาไทย  หมวด 000-900 229,019 เล่ม 
 หนังสืออ้างอิง    8,498    เล่ม 
 หนังสือวิทยานิพนธ์   8,669    เล่ม 
 หนังสือรายงานการวิจัย   4,133    เล่ม 
 หนังสือโครงการพิเศษ   70        เล่ม 
 หนังสือศูนย์ภาษา    2,298 เล่ม 
◼ วารสาร       420 ชื่อเรื่อง 
 วารสารภาษาไทย    383      ชื่อเรื่อง 
 วาสารภาษาอังกฤษ   37     ชื่อเรื่อง 
◼ นิตยสาร       26 ชื่อเรื่อง 
 
◼ หนังสือพิมพ์       15 ชื่อเรื่อง 
 
◼ สื่อโสตทัศน์       9,390 แผ่น 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์/ซีดีคู่มือ  3,301  แผ่น 
 สารคดี/ความรู้ทั่วไป   4,846  แผ่น 
 ภาพยนตร์     700    แผ่น 
 ฐานข้อมูล/สื่อการสอน   543    แผ่น 
◼ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์     17 ฐาน 
 ฐานข้อมูลที่จัดซื้อโดยมหาวิทยาลัย  4      ฐานข้อมูล 
 ฐานข้อมูลจาก สกอ.   13    ฐานข้อมูล 
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◼ สถิติการเข้าใช้บริการหอสมุดกลาง รวมทั้งสิ้น   จำนวน 232,736 ครั้ง 
 ผู้ใช้บริการ ช่วงเวลา 07.30 - 16.30 น. จำนวน 219,903 ครั้ง 
    ช่วงเวลา 16.30 - 20.00 น.  จำนวน 12,833 ครั้ง 
 

ลำดับ เดือน เวลา 07.30-16.30น. เวลา 16.30-19.30น. รวม 
1  ตุลาคม 2560 28,570 1516 30,086 
2  พฤศจิกายน 2560 7,785 220 8,005 
3  ธันวาคม 2560 21,920 990 22,280 
4  มกราคม 2561 25,384 2259 27,643 
5  กุมภาพันธ์ 2561 23,645 1,530 25,175 
6  มีนาคม 2561 28,087 1,569 29,656 
7  เมษายน 2561 4,872 ปิดภาคการศึกษา 4,872 
8  พฤษภาคม 2561 6,420 ปิดภาคการศึกษา 6,420 
9  มิถุนายน 2561 4,921 ปิดภาคการศึกษา 4,921 
10  กรกฎาคม 2561 27,115 1587 28,702 
11  สิงหาคม 2561 29,806 1,769 31,575 
12  กันยายน 2561 12,008 1,393 13,401 

รวม 219,903 12,833 232,736 
 

กราฟแสดงสถิติการเข้าใช้บริการหอสมุดกลาง 
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จ านวนผู้เข้าใช้ (ครั้ง) บริการแท็บเล็ต

จ านวนผู้เข้าใช้ (ครั้ง) บริการหูฟัง

◼ สถิติการเข้าใช้บริการสื่อมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ 
 บริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4,003 ครั้ง 
 บริการแท็บเล็ต  จำนวน 382 ครั้ง 
 บริการหูฟัง  จำนวน 8,389 ครั้ง 
 
ลำดับที่ เดือน จำนวนผู้เข้าใช้ (ครั้ง) 

บริการคอมพิวเตอร์ บริการแท็บเล็ต บริการหูฟัง 
1 ตุลาคม 2560 475 66 1,012 

2 พฤศจิกายน 2560 101 10 845 

3 ธันวาคม 2560 312 44 963 

4 มกราคม 2561 515 66 631 

5 กุมภาพันธ์ 2561 660 20 684 

6 มีนาคม 2561 559 25 749 
7 เมษายน 2561 32 3 (ปิดเทอม) 36 (ปิดเทอม) 
8 พฤษภาคม 2561 18 8 (ปิดเทอม) 39 (ปิดเทอม) 
9 มิถุนายน 2561 35 2 (ปิดเทอม) 12 (ปิดเทอม) 
10 กรกฎาคม 2561 601 65 81 (ปิดเทอม) 
11 สิงหาคม 2561 433 31 1,769 
12 กันยายน 2561 265 42 1,595 

รวม 4,003 382 8,389 
 

กราฟแสดงสถิติการเข้าใช้บริการสื่อมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ 
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◼ สถิติการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
 
ฐานข้อมูลที่มีผู้เข้าใช้บริการมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561  

ได้แก่   
              1. ฐานข้อมูล Science direct จำนวน 33,777 ครั้ง 
              2. ฐานข้อมูล H.W. Wilson (12 Subjects) จำนวน 30,617 ครั้ง 
              3. ฐานข้อมูล Thai LIS จำนวน 19,914 ครั้ง 
 
ลำดับที่ ชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ รวม 

1 ABI/INFORM Collection 3,156 
2 ACM Digital Library 1,146 
3 ProQuest Dissertation & Theses Global 1,900 
4 SpringerLink – Journal 5,917 
5 Web of Science 673 
6 American Chemical Society Journal (ACS) 897 
7 Academic Search Complete 3,777 
8 Computers & Applied Sciences Complete 126 
9 Education Research Complete 125 
10 H.W. Wilson (12 Subjects) 30,617 
11 Emerald Management (EM92) 418 
12 ScienceDirect 33,777 
13 Communication& Mass Media Complete 124 
14 ThaiLIS 19,914 

รวมทั้งหมด 102,567 
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กราฟแสดงสถิติการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
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◼ สถิติการเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

จำนวนการเข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 22 ชื่อเรื่อง 
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรม 
1. โครงการปรับปรุงห้องพระราชประวัติและห้องนิทรรศการหมุนเวียน 
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2. โครงการการประชาสัมพันธ์และการให้บริการที่เป็นเลิศ 
 
◼ กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น 
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◼ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
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◼ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- กิจกรรมยอดนักอ่าน 
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- กิจกรรม Book Delivery 
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3. โครงการห้องสมุดชุมชน เกาะพลวย 
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