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 สำ า นั ก ห อ ส มุ ด ก ล า ง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตั้ง

ในป ีพ.ศ. 2497 มฐีานะเปน็เพยีงแผนก

หอสมุด ขึ้นกับสำานักงานอธิการบดี 

เริ่มแรกหอสมุดตั้งอยู่ท่ีตึกคณะศึกษา

ศาสตร์ (ปัจจุบันคือ ตึก 3 ชั้น 3) ในปี 

พ.ศ.2514 ได้มีการก่อสร้างอาคารหอ

สมดุขึน้ใหม ่เปน็อาคาร 2 หลงัเชือ่มตอ่

กนั ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2528 มหาวทิยาลัย

พิจารณาเห็นว่าอาคารหอสมุดมีสภาพ

แวดล้อมแออัด จึงได้สร้างอาคารหอ

สมดุหลงัใหมข่ึน้โดยเริม่ ก่อสรา้งเมือ่วนั

ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2529 แล้วเสร็จเมื่อ

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2532 และเปิด

ให้บริการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.

2532 พร้อมกับขอพระราชทานพระ

นามาภิไธย “สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดา ฯ” อญัเชิญจารกึเป็นชือ่อาคารของ

สำานักหอสมุดกลาง ห้องสมุดองครักษ์ 

เป็นหน่วยงานขยายของสำานักหอสมุด

กลาง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย

มแีผนขยายการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้

ที่ดินของมหาวิทยาลัยบริเวณคลอง 16

อำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ใน

ระยะแรกห้องสมุดเปิดให้บริการท่ีตึก

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2539 ต่อมาได้รับงบ

ประมาณในการสร้างห้องสมุดหลังใหม่

และเปดิใหบ้ริการในเดือนมกราคม พ.ศ. 

2541 เป็นต้นมา สำานักหอสมุดกลางใช้

ระบบ หอ้งสมดุอตัโนมติัและระบบการ

สืบค้น (SWU Discovery) เพื่อการจัด

เก็บและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

ร่วมกันภายในเครือข่ายห้องสมุดภาย

ใตส้งักดัมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ได้แก่ ห้องสมุดประสานมิตร ห้องสมุด

องครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 

องครักษ์ จังหวัดนครนายก ห้องสมุด

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ 

จังหวัดนนทบุรี และห้องสมุดวิทยาลัย

โพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว

ความเป็นมาของสำานักหอสมุดกลาง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ 

“อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2530

สำานักหอสมุดกลาง 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. 2517

ห้องสมุดองครักษ์

ปี พ.ศ. 2558

สำานักหอสมุดกลาง

ปี พ.ศ. 2558
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- ปรัชญา - 
แหล่งสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- ปณิธาน - 
มุ่งมั่นให้บริการสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย

ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

- วิสัยทัศน์ -
สำานักหอสมุดกลาง จัดการการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแบบไร้รอยต่อ

- พันธกิจ -
จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
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 สำานกัหอสมดุกลาง เปน็หนว่ยงานสง่เสรมิและสนบัสนนุงานวชิาการของมหาวทิยาลยั  มกีารจดัแบ่งส่วนราชการตาม

ที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำาหนด เมื่อ พ.ศ. 2530 เป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ สำานักงานเลขานุการ  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรและวิเคราะห์

สนเทศ ฝ่ายบริการ ฝ่ายวารสาร และฝ่ายโสตทัศนศึกษา ส่วนฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด  เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน 

และมีห้องสมุดในสังกัดอีก 2 แห่ง คือ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ และหอสมุด มศว องครักษ์  ต่อมาสำานักงานเลขานุการ 

เปลี่ยนชื่อเป็น สำานักงานผู้อำานวยการ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 

 ระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของห้องสมุด มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

การให้บริการสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานปรับปรุงโครงสร้างให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย สำานักหอสมุดกลาง ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะปฏิรูปองค์กรให้ถูกต้องตามภาระ

งานที่คล้ายคลึงกัน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่ง

สว่นราชการหลายคร้ัง จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2559 สำานกัหอสมดุกลางได้มกีารปรบัโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการภายในใหม ่

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 10/2559 เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559 ฉบับ

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยแบ่งส่วนงานภายในของสำานักหอสมุดกลาง ดังนี้

  1. สำานักงานผู้อำานวยการ

  2. ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

  3. ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ

  4. ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

  5. ห้องสมุดองครักษ์

การแบ่งส่วนราชการ
ของสำานักหอสมุดกลาง
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  

สำานักหอสมุดกลาง

สำานักงานผู้อำานวยการ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด 

คณะกรรมการประจำาสำานักหอสมุดกลาง

ห้องสมุดองครักษ์
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คณะกรรมการประจำาสำานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำาปี 2564

 1. อาจารย์สาโรช เมาลานนท์     ที่ปรึกษา

 2. นางพิมล เมฆสวัสดิ์      ที่ปรึกษา

 3. ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดกลาง    ประธานกรรมการ

 4. รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร     กรรมการ

 5. รองผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ

 6. หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   กรรมการ

 7. หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ    กรรมการ

 8. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด     กรรมการ

 9. หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์     กรรมการ

 

ผู้บริหารสำานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำาปี 2564

 1. ผศ.นพ.วิศาล   มหาสิทธิวัฒน์   ผู้อำานวยการสำานักหอสมุดกลาง

 2. นางมัณฑนา   เจริญแพทย์   รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

 3. ผศ.วีรยุทธ   เจริญเรืองกิจ   รองผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 4. นางมาลินี   ภูหมั่นเพียร   หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

 5. นางสาวอัญชลี  ตุ้มทอง    หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

 6. นายทรงยศ   ขันบุตรศรี   หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

 7. นางสาวธนภร  พึ่งพาพงศ์   หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์
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ผลการดำาเนินงาน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

 แผนปฏิบัติการสำานักหอสมุดกลางประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 5 วัตถุประสงค์

เชิงกลยุทธ์ 13 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 19 ตัวชี้วัด และ 21 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สรุปผลการดำาเนินงานได้ดังนี้

 ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการสำานักหอสมุดกลางประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มี 19  

ตัวชี้วัด ผลการดำาเนินงานสามารถบรรลุตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 89.47 ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 10.53 

สำาหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ คือ

  1. ความพงึพอใจของผูใ้ชต้อ่ทรพัยากรสารสนเทศ เปา้หมาย 4.20 ผลการดำาเนนิงานจากการประเมนิความ

พึงพอใจของผู้ใช้ต่อทรัพยากรสารสนเทศพบว่า อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.14 (สำารวจระหว่างมกราคม – กุมภาพันธ์ 

2564)

  2. ประสานงานกับหลักสูตรในการพัฒนารวบรวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ตาม Subject อย่างมีระบบ          

ผลการดำาเนินงาน คือ ได้มีการติดต่อประสานงานกับสำานักนวัตกรรมการเรียนรู้  ในช่วงเดือนกันยายน  2564  เพื่อกำาหนด  

Subject  list  และมีการดำาเนินงานรวบรวมแหล่งเรียนรู้ออนไลน์  เช่น  คลิปวิดีโอ  mooc  ที่เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ  

ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2564  เป็นต้นมา 
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ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2564

ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ผลการดำาเนิน

งาน

1. พัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศที่ตอบ

สนองต่อความ

ต้องการของผู้ใช้

สร้างความพึงพอใจ

และความเชื่อมั่นใน

ทรัพยากรสารสนเทศ

ให้กับผู้ใช้

1.1 มีทรัพยากรที่

สนับสนุนการเรียนการ

สอน

1.1.1 ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ต่อทรัพยากร

สารสนเทศ

4.20 ไม่บรรลุ ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อทรัพยากร

สารสนเทศอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 

4.14 (สำารวจระหว่างมกราคม – กุมภาพันธ์ 

2564)

ฝ่ายบริหาร

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ, ห้องสมุด

องครักษ์

1.2 มีทรัพยากร

สารสนเทศที่พร้อมใช้

งาน

1.2.2 ร้อยละความสำาเร็จ

ของทรัพยากรที่ออกให้

บริการตามกำาหนดเวลา

85 บรรลุ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อใน

ปีงบประมาณ 2564 มีจำานวน 2,357 เล่ม 

สามารถออกให้บริการตามระยะเวลาที่

กำาหนด 

ฝ่ายบริหาร

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ, ห้องสมุด

องครักษ์

1.3 สร้างภาคีความร่วม

มือในการจัดหาและใช้

ทรัพยากรสารสนเทศ

ร่วมกัน

1.3.1 จำานวนเครือข่าย

ความร่วมมือด้านห้อง

สมุดที่ยังดำาเนินการอยู่

2 เครือข่าย บรรลุ มี MOU/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ 

จำานวน 2 ฉบับ คือบันทึกความร่วมมือ

ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศกับ 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบันทึก

ความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุด

มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINETPlus)

รองผู้อำานวยการฝ่าย

บริหาร

1.3.2 จำานวนหลักสูตร

ที่จัดเก็บทรัพยากรไว้ใน 

SWU IR

อย่างน้อย 5 

หลักสูตร

บรรลุ มีหลักสูตรที่จัดเก็บทรัพยากรไว้ใน SWU IR 

แล้ว 5 หลักสูตร ได้แก่ วรรณกรรมสำาหรับ

เด็ก วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมชีวภาพการ

แพทย์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหาร

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ, ห้องสมุด

องครักษ์
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ผลการดำาเนิน
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2. พัฒนาบริการโดย

มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

พัฒนารูปแบบการ

บริการที่ตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้

2.1 สร้างความพึงพอใจ

ในการให้บริการ

2.1.1 ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ต่อบริการของห้อง

สมุด

4.20 บรรลุ ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อบริการของห้อง

สมุดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนน

เฉลี่ย 4.32 (สำารวจระหว่างมกราคม – 

กุมภาพันธ์ 2564)

ทุกฝ่าย

2.2 การสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ที่ถึงผู้ใช้

บริการทุกกลุ่ม

2.2.1 จำานวนกิจกรรม

การสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์

10 ครั้ง บรรลุ 1. มีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงหนังสือ

ของห้องสมุดประสานมิตร จำานวน 6 ครั้ง 

และห้องสมุดองครักษ์ จำานวน 27 ครั้ง

2. กิจกรรมพบปะพูดคุยกับคณะ หลักสูตร 

สถาบัน จำานวน 19 ครั้ง

3. กิจกรรม Library meet up จำานวน 7 

ครั้ง

4. ข่าวประชาสัมพันธ์บริการห้องสมุด เช่น 

การให้บริการช่วงปิดทำาการชั่วคราว การ

บริการส่งหนังสือถึงมือคุณ (SWU Lib 

Delivery) เป็นต้น

5. ร่วมกับโครงการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาคณิตศาสตร์ โดยมีบรรณารักษ์เป็น

วิทยากร ให้การอบรม (Training) ด้วยคำา

บรรยายและสาธิตวิธีสืบค้น (Searching) 

รวมถึงการเข้าถึง (Online access) หนังสือ

ตำาราอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ 

รวมถึงวิธีการเข้าใช้บริการห้องสมุดออนไลน์

ที่สำาคัญและจำาเป็นแก่ผู้เรียน เช่น การเชื่อม

ต่อ CLVPN, การเข้าอ่านและดาวน์โหลด 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / รวมถึงสอนการ

เขียนรายการอ้างอิงด้วย 

ฝ่ายบริการทรัพยากร

สารสนเทศ, 

ห้องสมุดองครักษ์
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 โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote, 

การใช้ฐานข้อมูล Citation เพื่อการประเมิน

หาวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 

ของนิสิต/อาจารย์/นักวิจัย เช่น WOS, 

SCOPUS, SciMago, เป็นต้น รวมทั้งวิธ ี

การใช้โปรแกรมตรวจการลอกเลียนผลงาน

ทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin

 2.3 พัฒนานวัตกรรม

เพื่อสนับสนุนการให้

บริการ

2.3.1จำานวนนวัตกรรม

บริการ/บริการใหม่

2 นวัตกรรม/

บริการใหม่

บรรลุ มีการพัฒนานวัตกรรมบริการ/บริการใหม่

1. ระบบ LINE Chatbot แจ้งเตือนกำาหนด

ส่งหนังสือ และหนังสือเกินกำาหนดส่ง

2. ระบบ SWU lib Delivery ยืมหนังสือ

ออนไลน์และส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตาม

ความต้องการ

3. ระบบ QR Code เพื่อการชำาระเงินค่า

ปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของห้องสมุด

ทุกฝ่าย

2.3.2 จำานวนสื่อ

ออนไลน์ที่ผลิตเพื่อสอน

การรู้สารสนเทศ

6 เรื่อง บรรลุ คลิปวีดิโอที่ผลิตได้ในปี 2564 มีจำานวน  

6 คลิป

ฝ่ายบริการทรัพยากร

สารสนเทศ, 

ห้องสมุดองครักษ์

2.3.3 ประสานงานกับ

หลักสูตรในการพัฒนา

รวบรวมแหล่งเรียนรู้

ออนไลน์ตาม Subject 

อย่างมีระบบ (Moodle)

2 Subject ไม่บรรลุ  ได้มีการติดต่อประสานงานกับสำานัก

นวัตกรรมการเรียนรู้  ในช่วงเดือนกันยายน  

2564  เพื่อกำาหนด  Subject  list  และ

มีการดำาเนินงานรวบรวมแหล่งเรียนรู้

ออนไลน์  เช่น  คลิปวิดีโอ  mooc  ที่เผย

แพร่ตามช่องทางต่างๆ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  

2564  เป็นต้นมา

ห้องสมุดองครักษ์



Annual Report 2021 Central Library  Srinakharinwirot University     |        | 10
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ปีงบประมาณ 2564

ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ผลการดำาเนิน

งาน

2.4 พัฒนา/เพิ่มการ

เข้าถึงทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ

2.4.1ความพึงพอใจต่อ

การเข้าใช้เว็บไซต์ของ

ห้องสมุด

ไม่น้อยกว่า 4.00 บรรลุ คะแนนความพึงพอใจต่อการเข้าใช้เว็บไซต์

ของห้องสมุด 4.15

(สำารวจ : มกราคม-กุมภาพันธ์ 64)

ฝ่ายเทคโนโลย ี

ห้องสมุด

2.4.2 ประสิทธิภาพการ

ให้บริการของเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย*

ไม่เกินร้อยละ 1 บรรลุ อัตราการ Down-time ที่กระทบต่อการ

ให้บริการ ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

จำานวน 5 ระบบ พบว่าอัตรา downtime 

ไม่เกินร้อยละ 1 ทั้ง 5 ระบบ

อัตรา down time ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2563 - 16 กันยายน 2564

1. Website อัตรา downtime 0.118 % 

(2 ชั่วโมง 14 นาที 44 วินาที)

2. Aleph อัตรา downtime 0.119 %  

(2 ชั่วโมง 16 นาที 44 วินาที)

3. Primo&SFX อัตรา downtime 0.118 

% (2 ชั่วโมง 14 นาที 58 วินาที)

4. IR (Dspace) อัตรา downtime 0.118 

% (2 ชั่วโมง 15 นาที 42 วินาที)

5. OJS อัตรา downtime 0.283 %  

(5 ชั่วโมง 24 นาที 35 วินาที)

ฝ่ายเทคโนโลย ี

ห้องสมุด
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พัฒนาพื้นที่สำาหรับ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.5 ปรับปรุงพื้นที่ 

Learning Space 

สำาหรับการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต

2.5.1มีการดำาเนิน

งานการปรับปรุงพื้นที่

สำาหรับการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต

ไม่น้อยกว่า 1 

พื้นที่

บรรลุ 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร 

ห้องสมุดองครักษ์ (โครงการต่อเนื่องของ

ปีงบประมาณ 2563 แล้วเสร็จปีงบประมาณ 

2564)

2. อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ (Learning Space) ชั้น 1 อาคาร

สำานักหอสมุดกลาง

3. ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ห้องสมุด

องครักษ์

4. ปรับปรุงระบบดับเพลิงภายในอาคาร 

ห้องสมุดองครักษ์

5. มีการปรับพื้นที่นั่งอ่านในรูปแบบ Social 

Distancing ในช่วงสถานการณ์โควิด

6. ปีงบประมาณ 2565 มีการตั้งงบ

ประมาณเงินรายได้ในการจ้างออกแบบ

ปรับปรุงพื้นที่สำาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

บริเวณชั้น 2, 3 อาคารสำานักหอสมุดกลาง 

และออกแบบปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร

ห้องสมุดองครักษ์

งานอาคารสถานที่
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3. พัฒนาสู่องค์กร

คุณภาพ

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการองค์กรที่มี

คุณภาพก้าวสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้

3.1 นำาระบบบริหาร

คุณภาพ (ISO 9001 

: 2015)  เป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการ 

บริหารงาน

3.1.1ได้รับการรับรอง ได้รับการรับรอง บรรลุ สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการรับรอง 

ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน  

ISO 9001:2015 (9 มิถุนายน 2564 -  

9 มิถุนายน 2567)

รองผู้อำานวยการฝ่าย

บริหาร, ฝ่ายบริหาร

จัดการทรัพยากร

สารสนเทศ, ฝ่าย

บริการทรัพยากร

สารสนเทศ, ห้องสมุด

องครักษ์

3.2 พัฒนาระบบ

การดำาเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพ

3.2.1มีการปรับปรุง

กระบวนงานและพัฒนา

เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

5 บรรลุ 1. การใช้ Google Drive สำาหรับการ

บริหารจัดการงานสารบรรณ สำานัก 

หอสมุดกลาง

2. การพัฒนาการให้บริการคลังหนังสือ 

ใช้น้อย สำานักหอสมุดกลาง

3. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการลง

รายการดรรชนีวารสารภาษาไทยในระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติของสำานักหอสมุดกลาง

4. การพัฒนาระบบเบิกวัสดุ ห้องสมุด

องครักษ์

5. การพัฒนาวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

ดำาเนินโครงการ/กิจกรรม ของสำานัก 

หอสมุดกลาง

6. แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นสารสนเทศ

สำาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

ทุกฝ่าย
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ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2564

ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ผลการดำาเนิน

งาน

3.3 มีการบริหาร

จัดการด้านการเงิน

ที่โปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

3.3.1 มีแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน

มีแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน

ภายในปี 2564

บรรลุ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานการเงิน,  

ฝ่ายบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ

3.3.2 มีการควบคุม

ภายในและการ

บริหารความเสี่ยงที่

มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ครบ4ข้อตาม

เกณฑ์ 4 มิติ

บรรลุ มีการควบคุมภายในและการบริหารความ

เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ตามเกณฑ์ 4 มิติ ครบทั้ง 4 ข้อ

ทุกฝ่าย

3.4 บริการวิชาการ

ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการร่วมกับชุมชน

และสังคมอย่างยั่งยืน

3.4.1 จำานวนกิจกรรม

บริการวิชาการที่จัดขึ้น

ในรอบปี

2 บรรลุ มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ

วิชาการแก่สังคมที่ได้ดำาเนินการแล้ว

ได้แก่ กิจกรรม SWU Open House และ

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม กิจกรรม 

ทำาหน้ากากเฟสชิว (Face shield)

ฝ่ายบริการทรัพยากร

สารสนเทศ, ห้องสมุด

องครักษ์

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้มีศักยภาพ

พร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลง

3.5 ส่งเสริมและพัฒนา

ขีดความสามารถ

บุคลากรให้มีความ

ก้าวหน้าและพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลง

3.5.1 ร้อยละการส่ง

บุคลากรเข้ารับการส่ง

เสริมและพัฒนา

ร้อยละ 95 บรรลุ บุคลากรสำานักหอสมุดกลางมี 74 คน 

จำาแนกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 66 คน 

ข้าราชการ 5 คน และลูกจ้างประจำา 3 คน 

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาครบทั้ง 74 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100

รองผู้อำานวยการฝ่าย

บริหาร, ทุกฝ่าย



Annual Report 2021 Central Library  Srinakharinwirot University     |        | 14

ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์เชิงกล

ยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2564

ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย

ผลการดำาเนิน

งาน

3.5.2 มีผลงานวิจัยหรือ

ผลการเลื่อนระดับของ

บุคลากรสายปฏิบัติการ

1 บรรลุ 1. มีผลงานวิจัยที่ดำาเนินงานเสร็จแล้วใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำานวน 1 เรื่อง 

2. มีการเลื่อนระดับเข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น

ของบุคลากร จำานวน 8 ราย แบ่งเป็นจาก

ระดับปฏิบัติการ  เป็นระดับชำานาญการ 

จำานวน 3 ราย และจากระดับผู้ปฏิบัติงาน

ทั่วไป เป็นระดับชำานาญงาน จำานวน 5 ราย

รองผู้อำานวยการ 

ฝ่ายบริหาร, ทุกฝ่าย

  ผลการดำาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำานักหอสมุดกลางประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       การดำาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำานักหอสมุดกลางประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   มี 21 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  ดำาเนินการแล้ว 20 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.24 ยังไม่ได้ดำาเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.76 

  ซึ่งโครงการที่ยังไม่ดำาเนินการ คือ โครงการบริการวิชาการสำานักหอสมุดกลาง   ไม่สามารถดำาเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด  
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  อัตรากำาลังของสำานักหอสมุดกลาง

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำานักหอสมุดกลาง มีอัตรากำาลัง ทั้งสิ้น 74  อัตรา ดังนี้

  - ข้าราชการ      จำานวน   5  อัตรา

  - ลูกจ้างประจำา      จำานวน   3  อัตรา

  - พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  จำานวน   66  อัตรา

        รวมจำานวน  74  อัตรา

อัตรากำาลังจำาแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา
พนักงานประจำา

(เงินงบประมาณ)
รวม

สำานักหอสมุดกลาง 4 3 46 53

ห้องสมุดองครักษ์ 1 - 20 21

รวม 5 3 66 74
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จำาแนกอัตรากำาลังตามตำาแหน่ง

ตำาแหน่ง ข้าราชการ
ลูกจ้าง

ประจำา

พนักงานประจำา

(เงินงบประมาณ)
รวม

1. บรรณารักษ์ 3 - 19 22

2. นักจัดการงานทั่วไป - - 1 1

3. นักวิชาการเงินและบัญชี - - 2 2

4. นักวิชาการพัสดุ - - 1 1

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - - 1 1

6. นักทรัพยากรบุคคล - - 1 1

7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - - 3 3

8. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 - 3 4

9. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป - -   31 31

10. ผู้ปฏิบัติงานช่าง - - 3 3

11. พนักงานบริการ - - 1 1

12. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 - - 1

13. พนักงานพิมพ์ - 1 - 1

14. พนักงานเข้าเล่ม - 2 - 2

รวม 5 3 66 74
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  การพัฒนาบุคลากร 

 สำานกัหอสมดุกลาง  ได้ส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายและภารกจิหลกั โดยเน้นการจดักจิกรรมการพฒันา

บุคลากรให้เกิดการเรียนรู้เป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การประชุม 

และสมัมนา เป็นต้น การสร้างกระบวนการเรยีนรูแ้ก่บคุลากร โดยให้หวัหน้าฝ่ายและผูบ้งัคบับญัชาทกุระดับ มหีน้าทีโ่ดยตรง

ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถ ความรอบรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การ

ปฐมนิเทศ การสอนงาน การแนะนำางาน การกำากับดูแลวิธีการทำางานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ การแบ่งปันความรู้ 

(Knowledge Sharing) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  การให้ทุนวิจัย และการ

พฒันางานประจำาสูง่านวจิยั (R2R)  ดงันัน้แนวทางการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบคุคลของสำานกัหอสมดุกลาง แบ่งออก

เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 1)  แบบชั้นเรียน (Classroom) เป็นรูปแบบการฝึกอบรมและพัฒนาโดยการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่งรูปแบบที่เหมาะ

สมกับการฝึกอบรม สมัมนา เสวนา เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการบอกกล่าวให้ทราบถงึข้อมลูและให้คำาแนะนำาต่างๆ โดยอาศยัผูบ้รรยาย/

วิทยากร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยการพัฒนาในรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน ประกอบด้วยวิธี

การบรรยาย (Lecture)  และวิธีการอภิปราย (Discussion)

         2) แบบนอกชั้นเรียน (Non-Classroom) ประกอบด้วย 

             -  การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นรูปแบบที่ใช้การส่งเสริม/จัดให้เกิดการสื่อสารกันระหว่างกลุ่ม

คน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ การแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่ง

กันและกัน โดยการฝึกอบรม/พัฒนาในรูปแบบการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 

           -  การเรยีนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Self Learning) รูปแบบการฝึกอบรม/พัฒนาโดยการเรียนรู้ผ่านระบบ

ออนไลน์ เป็นรูปแบบท่ีช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้หลายช่องทางเพื่อช่วยอำานวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

             - การเรียนรู้ด้วยวิธีผสมผสาน (Blended Learning) เป็นการผสมผสานหลายๆ รูปแบบของการฝึกอบรมและ

พัฒนา เช่น การผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียน และการเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไว้ด้วยกัน 

             - การศึกษาดูงาน (Field Trip) เป็นการนำาผู้เข้าร่วมฝึกอบรม/พัฒนาไปชมกระบวนการ สถานที่สภาพแวดล้อม

จริง ได้แก่ ภาพ เสียง เครื่องมือ บรรยากาศ ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งไม่สามารถนำามาแสดงในห้องเรียนได้ เพื่อให้ได้

ประสบการณ์ตรงและได้เห็นภาพรวม ทั้งนี้การศึกษาดูงานที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นก็ต่อ เมื่อผู้ศึกษาดูงานสามารถรู้วิธีที่

จะนำาสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานมาเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือการนำามาใช้ในชีวิตจริง เป้าประสงค์ของ

การพัฒนา เพื่อให้ข้อมูล เพื่อเกิดกระบวนการคิด และเพื่อพัฒนาทัศนคติ

 สำานักหอสมุดกลางมีการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ดังนี้

 1.  การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

      1.1 การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมหรือรับฟังการบรรยายเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางวิชาชีพ

เป็นระยะๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

      1.2 การพัฒนาด้วยกระบวนการจัดการความรู้  โดยมีประเด็นความรู้ จำานวน 5 ความรู้ ได้แก่ 

  1)  การบริหารงบประมาณของส่วนงาน

  2)  แนวปฏิบัติในการดำาเนินงานหนังสือบริจาค สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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  3)  สมรรถนะบรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสำานักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   4)  ทบทวนแนวการสอน การให้คำาแนะนำา และคำาถามที่พบบ่อยของผู้ใช้บริการในการใช้โปรแกรม Endnote 

และโปรแกรม Turnitin

   5)  การทบทวนการบริการร่วมกันระหว่างสำานักหอสมุดกลางและห้องสมุดองครักษ์

  1.3  การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19 และมหาวิทยาลัยกำาหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) สำานักหอสมุดกลาง ได้มีการฝึกอบรม

การใช้เทคโนโลยีให้แก่บุคลากรห้องสมุดโดยผ่านระบบออนไลน์ จำานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

   1)  กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง “การใช้งาน Google  App”   

   2)  กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ Odoo สำาหรับบุคลากรสำานักงานผู้อำานวยการ

   3)  กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ Odoo สำาหรับบุคลากรสำานักหอสมุดกลาง 

 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2564 บุคลากรสำานักหอสมุดกลาง ได้ผ่านการประเมินเพื่อเข้าสู่ระดับตำาแหน่งที่สูงขึ้น จำานวน   

8 คน ได้แก่ 

  1)  นางจรัสโฉม   ศิริรัตน์   ตำาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำานาญการ

  2)  นางสาวพัชจรี  รุ่งเรือง   ตำาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำานาญการ

  3)  นางสาวแสงจันทร์  หวานอารมย์  ตำาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำานาญการ

  4)  นางประภัสสร  อ้วนวงษ์  ตำาแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ระดับชำานาญงาน

  5)  นางทัศนีญา   ทาระคำา  ตำาแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ระดับชำานาญงาน

  6)  นายสามารถ   พุกพญา  ตำาแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ระดับชำานาญงาน

  7)  นายสนธิชัย   คำามณีจันทร์  ตำาแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ระดับชำานาญงาน

  8)  นายสุรพงษ์   พิมพ์โคตร  ตำาแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ระดับชำานาญงาน
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  การเงินและงบประมาณ 

หมวด
เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งบประมาณเงินรายได้ รวม (บาท)

2564 2564 2564

เงินเดือน        2,552,280.00                         -    2,552,280.00 

ค่าจ้างประจำา           817,860.00 -   817,860.00 

พนักงานประจำา      21,362,600.00 -   21,362,600.00 

ค่าตอบแทนใช้สอย -        18,608,390.90 18,608,390.90 

ค่าสาธารณูปโภค -          1,401,095.46 1,401,095.46 

ค่าครุภัณฑ์      22,322,803.00        5,211,730.47 27,534,533.47 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -        10,550,000.00 10,550,000.00 

เงินอุดหนุน (รวมเงินอุดหนุนวิจัย) -          2,183,400.00 2,183,400.00 

รายจ่ายอื่นๆ -             232,379.64 232,379.64 

งบกลาง -   -   -   

รวม (บาท)                 53,347,820.00 38,186,996.47 85,242,539.47 
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รายงานผลการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดรายจ่าย
เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งบประมาณเงินรายได้

ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ

งบบุคลากร 24,732,740.00 24,732,740.00 -   -   -   -   

เงินเดือน 2,552,280.00 2,552,280.00 -   -   -   -   

ค่าจ้างประจำา (ลูกจ้างประจำา) 817,860.00 817,860.00 -   -   -   -   

ค่าจ้างพนักงานประจำา 21,362,600.00 21,362,600.00 -   -   -   -   

งบดำาเนินงาน -   -   -   25,080,441.95 20,009,486.36 5,070,955.59 

ได้รับจัดสรร -   -   -   25,080,441.95 20,009,486.36 5,070,955.59 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ -   -   -   22,944,441.95 18,608,390.90 4,336,051.05 

ค่าตอบแทน -   -   -   2,539,800.00 1,687,105.00 852,695.00 

  - ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน/งานที่มีความเสี่ยง -   -   -   202,000.00 201,000.00 1,000.00 

  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำาสำานักฯค่าเบี้ยประชุม -   -   -   20,000.00 17,100.00 2,900.00 

  - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา -   -   -   1,215,800.00 403,230.00 812,570.00 

  - ค่าสมนาคุณผู้บริหาร -   -   -   1,000,000.00 982,425.00 17,575.00 

  - ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมงานต่างๆ -   -   -   100,000.00 82,950.00 17,050.00 
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หมวดรายจ่าย
เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งบประมาณเงินรายได้

ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ

  - ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ -   -   -   2,000.00 400.00 1,600.00 

ค่าใช้สอย -   -   -   4,274,441.95 3,285,576.94 988,865.01 

  - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -   -   -   500,000.00 671,200.50 (171,200.50)

  - ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำาจัดปลวก -   -   -   58,850.00 36,647.50 22,202.50 

  - ค่าจ้างเหมาบริการบำารุงรักษาลิฟต์ -   -   -   160,500.00 120,375.00 40,125.00 

  - ค่าจ้างเหมาบริการบำารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ -   -   -   192,084.80 148,759.20 43,325.60 

  - ค่าจ้างเหมาบริการทำาความสะอาด -   -   -   1,700,000.00 1,195,253.24 504,746.76 

  - ค่าจ้างเหมาบริการบำารุงรักษาเครื่องสำารองไฟฟ้า -   -   -   34,240.00 25,680.00 8,560.00 

  - ค่าจ้างเหมาบริการบำารุงรักษาระบบห้องสมุดฯ -   -   -   1,284,000.00 963,000.00 321,000.00 

  - ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องป้องกันหนังสือสูญหาย -   -   -   -   -   -   

  - ค่าจ้างเหมาบริการบำารุงรักษาระบบผ่าน-เข้าออกฯ -   -   -   -   -   -   

  - ค่าจ้างเหมาบริการบำารุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลฯ -   -   -   80,990.00 60,742.50 20,247.50 

  - ค่าเลี้ยงรับรอง/พิธีการ -   -   -   20,000.00 7,580.00 12,420.00 

  - ค่าเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรม -   -   -   100,000.00 1,300.00 98,700.00 
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หมวดรายจ่าย
เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งบประมาณเงินรายได้

ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ -   -   -   40,000.00 4,780.00 35,220.00 

  - ค่าจ้างเข้าปกและเย็บเล่ม (ห้องสมุดคณะแพทย์) -   -   -   35,150.00 -   35,150.00 

  - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ -   -   -   68,627.15 50,259.00 18,368.15 

ค่าวัสดุ -   -   -   16,130,200.00 13,635,708.96 2,494,491.04 

  - ค่าหนังสือ -   -   -   1,192,000.00 815,571.50 376,428.50 

  - ค่าวารสาร/หนังสือพิมพ์และฐานข้อมูล E-Book -   -   -   12,391,500.00 11,178,979.86 1,212,520.14 

  - ค่าวัสดุใช้ไปต่างๆ (รวมทุกประเภท) -   -   -   800,000.00 416,058.15 383,941.85 

  - ค่าฐานข้อมูล Scopus (ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้) -   -   -   1,746,700.00 1,225,099.45 521,600.55 

ค่าสาธารณูปโภค -   -   -   2,136,000.00 1,401,095.46 734,904.54 

   - ค่าสมาชิกทรูวิชั่น -   -   -   6,000.00 -   6,000.00 

   - ค่าไฟฟ้า -   -   -   2,070,000.00 1,349,526.46 720,473.54 

   - ค่าโทรศัพท์/บัตรโทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ -   -   -   -   -   -   

   - ค่าฝากส่งไปรษณีย์ / ค่าธรรมเนียม -   -   -   60,000.00 51,569.00 8,431.00 
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หมวดรายจ่าย
เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งบประมาณเงินรายได้

ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ

งบลงทุน 30,645,400.00 22,322,803.00 8,322,597.00 16,181,700.00 15,761,730.47 419,969.53 

   - ค่าครุภัณฑ์ 30,645,400.00 22,322,803.00 8,322,597.00 5,631,700.00 5,211,730.47 419,969.53 

   - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -   -   -   10,550,000.00 10,550,000.00 -   

งบเงินอุดหนุน -   -   -   2,620,100.00 2,183,400.00 436,700.00 

เงินอุดหนุนทั่วไป -   -   -   2,183,400.00 2,183,400.00 -   

  -  เงินโอนสนับสนุนการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย -   -   -   2,183,400.00 2,183,400.00 -   

   - เงินสมทบ / กองทุนประกันสังคม -   -   -   -   -   -   

   - เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ -   -   -   -   -   -   

   - ทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ -   -   -   -   -   -   

   - งบพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย -   -   -   -   -   -   

   - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ -   -   -   -   -   -   

   - เงินชดเชยพนักงาน -   -   -   -   -   -   

   - เงินกองทุนห้องสมุด -   -   -   -   -   -   
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หมวดรายจ่าย
เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งบประมาณเงินรายได้

ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ

เงินอุดหนุนโครงการวิจัย -   -   -   436,700.00 -   436,700.00 

งบรายจ่ายอื่น -   -   -   1,178,100.00 232,379.64 945,720.36 

   - โครงการพัฒนาคุณภาพด้วย ISO 9001:2015 -   -   -   200,000.00 128,213.00 71,787.00 

   - โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลสำานักหอสมุดกลาง -   -   -   500,000.00 43,766.00 456,234.00 

   - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา -   -   -   40,000.00 -   40,000.00 

   - โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม -   -   -   10,000.00 9,150.64 849.36 

   - โครงการการจัดการความรู้ -   -   -   35,000.00 8,010.00 26,990.00 

   - โครงการการทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์ -   -   -   70,000.00 30,712.00 39,288.00 

   - โครงการห้องสมุดสีเขียว -   -   -   50,000.00 11,240.00 38,760.00 

   - โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ -   -   -   20,000.00 -   20,000.00 

   - โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ -   -   -   95,000.00 -   95,000.00 

   - โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทำางาน -   -   -   40,000.00 -   40,000.00 

   - โครงการบริการวิชาการสำานักหอสมุดกลาง -   -   -   118,100.00 1,288.00 116,812.00 

 งบกลาง -   -   -   50,000.00 -   50,000.00 

รวมทั้งสิ้น 55,378,140.00 47,055,543.00 8,322,597.00 45,110,341.95 38,186,996.47 6,923,345.48 

คิดเป็นร้อยละ  84.97   84.65  



|  
   

   
|  

   
 ร

าย
งา

นป
ระ

จำา
ปี 

25
64

 ส
ำาน

ักห
อส

มุด
กล

าง
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

ศร
ีนค

ริน
ทร

วิโ
รฒ

25

สรุปรายรับค่าปรับและรายจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปีงบประมาณ 2564

รายการ
สำานักหอสมุดกลาง

2564

ห้องสมุดองครักษ์

2564

รายรับ - ค่าปรับ 213,560.00 22,070.00

รายจ่าย - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนการเรียนการสอน

274,920.00 128,310.00
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  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำานักหอสมุดกลางได้พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออำานวยความสะดวก

แก่ผู้ใช้บริการ ดังนี้  

 1.  SWU Lib Delivery ระบบยืมหนังสือ บริการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ / รับหนังสือที่ห้องสมุด อาจารย์ 

บุคลากร และนิสิต มศว สามารถส่งคำาขอยืมหนังสือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยเลือก 

จัดส่งทางไปรษณีย์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือเลือกมารับหนังสือด้วยตนเองที่ห้องสมุดทั้งประสานมิตร และองครักษ์

 2.  LINE Chatbot บริการตรวจสอบข้อมูลการยืมหนังสือของห้องสมุดผ่าน LINE Official ของสำานัก 

หอสมุดกลาง

 3.  CL OpenAthens ระบบตรวจสอบผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Authentication) เพื่อแสดงตัวตน

ก่อนเข้าใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่สำานักหอสมุดกลางบอกรับ/จัดซื้อ โดยผู้ใช้จะต้อง Login ผ่าน CL OpenAthens ด้วย

รหัสบัวศรี ในทุกกรณีไม่ว ่าจะใช้งานภายในเครือข่ายหรือจากภายนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ
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  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 สำานักหอสมุดกลาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 

การศึกษา การเรียนการสอน ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียด  

ต่อไปนี้ 

การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของสำานักหอสมุดกลาง

งบประมาณเงินรายได้

ประจำาปีงบประมาณ 2564

ทรัพยากรสารสนเทศ สำานักหอสมุดกลาง (บาท) ห้องสมุดองครักษ์ (บาท)

หนังสือ 498,159.40 317,412.10 

วารสาร/หนังสือพิมพ์ 2,204,413.34 28,787.00 

e-Journal/ e-book/ database 10,170,878.97 -   

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 12,873,451.71 346,199.10 

รวมทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2564) 13,219,650.81
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 ค่าจัดซื้อหนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ์

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบดำาเนินงาน รายจ่ายประเภท ค่าหนังสือ วารสารและหนังสือพิมพ์

งบประมาณเงินรายได ้

หน่วยงาน 2563

สำานักหอสมุดกลาง  

  - หนังสือ                638,041.70 

  - วารสาร/หนังสือพิมพ์ 2,642,452.11 

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

ห้องสมุดองครักษ์  

  - หนังสือ 781,264.90 

  - วารสาร/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 2564

หน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงิน

รายได้
รวม

สำานักหอสมุดกลาง    

  - หนังสือ                    -   498,159.10 498,159.10 

  - วารสาร/หนังสือพิมพ์                    -   2,204,413.34 2,204,413.34 

  - e-Journal/ e-book/ database                    -   10,170,787.97 10,170,787.97 

ห้องสมุดองครักษ์    

  - หนังสือ                    -   317,412.10 317,412.10 

  - วารสาร/หนังสือพิมพ์                    -   28,787.00 28,787.00 

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

รวมใช้ไปทั้งสิ้น                    -   13,219,650.81 13,219,650.81 
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  การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

 สำานักหอสมุดกลางได้จัดสรรเงินรายได้ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำาหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการทำา

วิจัยของบุคลากร เป็นจำานวนเงิน 2,165,500 บาท แบ่งเป็น    

           1) งบสำาหรับการจัดหาฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย Scopus เพ่ือให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานวิจัย ภายในวงเงิน 1,732,400 บาท 

       2) งบสำาหรับการส่งเสริมการทำาวิจัยของบุคลากร จำานวนเงิน 436,700 บาท แบ่งออกเป็นงบสำาหรับการทำาวิจัย

สถาบันของบคุลากร เป็นจำานวนเงนิ 393,030 บาท และงบสำาหรับการทำากจิกรรมส่งเสริมวจัิยของบคุลากร เป็นจำานวนเงนิ 

43,670  บาท 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีบุคลากรสำานักหอสมุดกลางทำาผลงานวิจัยแล้วเสร็จ จำานวน 1 ราย คือ                   

นายธนวัฒน์ เสริฐสุวรรณกุล โดยทำาวิจัยเรื่อง “ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานเว็บไซต์สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ”

        นอกจากนี้ บุคลากรสำานักหอสมุดกลาง  ได้เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์เกี่ยวกับการวิจัย ดังนี้  

 -  หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ณ  โรงแรมแลนมาร์ค  สุขุมวิท  กรุงเทพฯ  โดย  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา

และวิจัย

 -  อบรมด้านการวจิยัคลนิกิวจิยั มศว  “เทคนคิและรปูแบบการเขยีนผลงานวจิยัเพือ่ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการระดบั

นานาชาติ”  ณ  โรงแรมแลนด์มาร์ค  สุขุมวิท  กรุงเทพฯ  โดย  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

         -   เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (ออนไลน์)  โดย สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 -   ลักษณะเชิงกลยุทธ์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ (ออนไลน์)  โดย สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 -   รูปแบบและการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (ออนไลน์)  โดย สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

     -   แนวคิดและหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ (ออนไลน์)  โดย สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 -  สถติิทีจ่ำาเป็นสำาหรบังานวิจัยจากงานประจำาของสายสนบัสนนุในสถาบนัอดุมศกึษา  โดย ส่วนงานวารสารวชิาการ 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  
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  การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้

 ในการพัฒนาพื้นที่และบริการของห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้สำาหรับผู้ใช้บริการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  มีการดำาเนินงานดังนี้

       ห้องสมุดประสานมิตร  ได้แบบก่อสร้างสำาหรับการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 เพื่อให้เป็น Learning space ซึ่งจะเริ่ม

ดำาเนินการปรับปรุงตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป

           นอกจากนี ้ในการให้บรกิารในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีห้่องสมุดสามารถเปิดให้บริการได้นัน้ ได้มีการ

ปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านโดยจัดโต๊ะอ่านสำาหรับผู้ใช้บริการเป็นแบบโต๊ะอ่านเดี่ยว รวมถึงติดตั้งแผ่นอะครีลิคเพื่อหลีกเลี่ยงการ

สัมผัสโดยตรง

 ห้องสมุดองครักษ ์ ดำาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารหอสมุดองครักษ์เสร็จสิ้นและ

เปิดใช้งานในเดือนธันวาคม 2563 เพื่อให้เป็นสถานที่สำาหรับการเรียนรู้และกิจกรรมนันทนาการของผู้ใช้บริการ 

 นอกจากนี้ ยังได้รับงบประมาณในการปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารห้องสมุดองครักษ์ ตามที่  

ได้รับคำาแนะนำาจากคณะกรรมการผูต้รวจประเมนิหลกัสตูร AUN-QA โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ความปลอดภยัของอาคารและ

ผู้ใช้บริการ

 รวมถึงโครงการงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศภายในอาคารห้องสมุดองครักษ์
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จำานวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการ (ถึงปี พ.ศ. 2564)

ประเภท สำานักหอสมุดกลาง ห้องสมุดองครักษ์

หนังสือภาษาไทย (เล่ม)                 254,953 199,439 

หนังสือภาษาต่างประเทศ (เล่ม)                 103,678 58,140 

ปริญญานิพนธ์/โครงงาน (เล่ม)                   28,207 25,529 

4.วารสารภาษาไทย (ชื่อเรื่อง) 1,210 744 

5.วารสารภาษาต่างประเทศ (ชื่อเรื่อง)   647 727 

หนังสือพิมพ์ภาษาไทย (ชื่อเรื่อง)     7                  4 

หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ (ชื่อเรื่อง) 1 -   

โสตทัศนวัสดุ (ชื่อเรื่อง)                   21,651 11,236 

ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ปริญญานิพนธ์ (ชื่อเรื่อง)   27,287               0 

ผลงานอาจารย์ (ชื่อเรื่อง)     4,670           0 

ฐานข้อมูลต่างประเทศ 13 - 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (บอกรับรายเล่ม)                       235 - 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ซื้อรายเล่ม)                   10,986 - 

โปรแกรม                           2 -   
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สถิติการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

ประเภทการให้บริการ สำานักหอสมุดกลาง ห้องสมุดองครักษ์

จำานวนผู้เข้าใช้บริการ

จำานวนผู้เข้าใช้บริการที่เป็นผู้ใช้ภายใน (ครั้ง) 77,068            10,248

จำานวนผู้เข้าใช้บริการที่เป็นผู้ใช้ภายนอก (ครั้ง)  3,760                0

รวม 80,828 10,248

 บริการให้ยืม

หนังสือ (เล่ม)   51,413   8,670

วารสาร(ฉบับ)        834        21

หนังสือสำารอง (เล่ม)          12          -

ปริญญานิพนธ์/โครงงาน (เล่ม)     1,669      304

โสตทัศนวัสดุ (รายการ)          74      294

บริการพิเศษ

ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ช่วงปิดบริการ (เล่ม)     4,373      877

สอนการตรวจสอบ turnitin ด้วยตนเอง (ครั้ง)           5         -

สอนการใช้โปรแกรม Endnote (ครั้ง)         28         5
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สถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฐานข้อมูล

ปริมาณการใช้ (ครั้ง)

การสืบค้น การดาวน์โหลด

ลำาดับการเข้าใช้เมื่อเทียบกับ

มหาวิทยาลัย 28 แห่ง

การสืบค้น การดาวน์โหลด

  1. ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดย สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

     1.1) Academic Search Ultimate 15,179 4,162 17 11

     1.2) ACM Digital Library 10,027 1,401 15 16

     1.3) ACS Journals 8,835 6,638 11 17

     1.4) Applied Science & Technology Source Ultimate 15,440 453 14 27

     1.5) Art & Architecture Complete (Free) 15,350 481 15 19

     1.6) Emerald Management 1,637 2,095 16 19

     1.7) Food Science Source (Free) 15,925 1,548 16 12

     1.8) IEEE Xplore Digital Library (IEL) 101,468        20,294 12 12

     1.9 Legal Source (Free) 15,328 346 15 19

     1.10) Proquest Dissertations & Theses Global (PQDT) 6,925 7,230 19 6

     1.11) ScienceDirect: eJournals (ปริมาณการใช้ทั้งวารสารและหนังสือ) -        133,956  - 15

     1.12) SpringerLink: Journal 32,726        20,018 17 18

     1.13) Web of Science 9,434               -   19  -

  2. ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดยสำานักหอสมุดกลาง

     2.1) Access Pharmacy  (ปริมาณการใช้ 8 เดือน) 3,295 11,265 - -

     2.2) ASCE Library - 1,811 - -

     2.3) CINAHL Complete 14,376 1,606 - -

     2.4) Communication & Mass Media Complete 15,933 561 - -

     2.5) Education Research Complete 18,302 3,288 - -

     2.6) H.W. Wilson 100,342 772 - -

     2.7) NewsClip4 -   4,820 - -

     2.8) Sage Journals 2,650 9,352 - -

     2.9) Sage Knowledge 705 3,196 - -

     2.10) ScienceDirect: eBooks - 10,343 - -

     2.11) Scopus 36,265 42,593 - -

     2.12) Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism - 1,034 - -

     2.13) WGSN: Fashion Trends 99,651 3,839 - -
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  การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

 สำานักหอสมุดกลาง มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้     

 1.  โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม กิจกรรม “ทำาหน้ากากเฟสชิว (Face shield)” จำานวน 1,000 ชิ้น เพื่อนำาไป

มอบให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  ให้กับทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

 2.  กิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เรื่อง “Power of Data in Library Management” ในโครงการ

จัดการความรู้  ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00  -  11.00 น.  ผ่านระบบ

ออนไลน์  Zoom Meeting  ให้แก่บรรณารักษ์จากห้องสมุดต่างๆ สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ

บุคลากรในวงการวิชาชีพ   
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  การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

  สำานักหอสมุดกลางมีการดำาเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทำางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

อนรุกัษ์ สบืสาน พฒันา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลกัษณ์ศลิปะและวฒันธรรมอนัดงีามและส่งเสรมิให้บคุลากรของหน่วยงาน

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความเคารพต่อศาสนา ผู้อาวุโสและ 

ผู้บังคับบัญชา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 1.  กิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

          2.  กิจกรรมการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

 3.  กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ

   4.  กิจกรรมส่งเสริมการแต่งผ้าไทย

 5.  กิจกรรมร่วมจัดทำาแผนงานสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   

 สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด

 ตัวชี้วัดภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทำางานของสำานักหอสมุดกลาง ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำานวน 1 ตัวชี้วัด คือ บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมศิลป

วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตการทำางาน มากกว่าหรือเท่ากับ 4.00  ผลการดำาเนินงานพบว่า สามารถบรรลุตัวชี้วัด โดยพบว่า

บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 4.09
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  ห้องสมุดสีเขียว

 สำานักหอสมุดกลางมีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการห้องสมุดสีเขียวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

          1. จัดประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานฯ

         2. รณรงค์/ส่งเสริมเรื่องการแยกขยะในอาคาร ได้แก่ ถังแยกขวดพลาสติก ถังขยะอิเล็กทรอนิกส์  และการแยกทิ้ง

กระดาษขาวและกระดาษสี รวมถึงการใช้กระดาษสองหน้า

 3. กิจกรรมการจัดทำาความสะอาดใหญ่ประจำาปี  (Big Cleaning Day)  ณ สำานักหอสมุดกลาง  และห้องสมุด

องครักษ์

          4. การวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด

 ตัวชี้วัดภายใต้โครงการห้องสมุดสีเขียว  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีจำานวน 2 ตัวชี้วัด สามารถบรรลุ 2 ตัวชี้วัด   

ดังนี้   

 ตัวชี้วัดที่ 1 : จำานวนบุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านเกณฑ์ท่ีกำาหนด (เกณฑ์ร้อยละ  80 ขึ้นไป)   

ผลการดำาเนินกิจกรรมพบว่าจำานวนบุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดร้อยละ 80 โดยผู้ตอบ

แบบวัดความรู้ฯ ต้องตอบถูกต้องไม่ตำ่ากว่า 12 ข้อ จากข้อคำาถาม ทั้งหมด 15 ข้อ ผลการวัดความรู้ฯ พบว่าคนที่ผ่านเกณฑ์

ที่กำาหนดจำานวน 67 คน จากคนตอบฯ ทั้งหมด 75 คน คิดเป็นร้อยละ 89.3

 สำาหรบัตวัชีว้ดัที ่2 : ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทัง้หมด ผลการดำาเนนิกจิกรรมพบว่า สรปุผลกจิกรรม

การการทำาความสะอาดใหญ่ประจำาปี  (Big Cleaning Day) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   (ค่าเฉลี่ย = 4.47)
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  การประกันคุณภาพการศึกษา

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำานักหอสมุดกลางได้มีการดำาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ 

ISO 9001: 2015 ดังนี้

           

 1.  กิจกรรมตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ของห้องสมุด  ทั้ง 2 แห่ง 

               -  กิจกรรมตรวจประเมินที่ห้องสมุดองครักษ์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

               -  กิจกรรมตรวจประเมินที่สำานักหอสมุดกลาง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 

 ทั้งนี้ ขอบเขตของงานที่ตรวจติดตาม ได้แก่ งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศและ

งานสาธารณูปโภคพื้นฐาน

           2.   กิจกรรมการตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนการรับรองระบบ  ISO 9001: 2015      

                 สำานักหอสมุดกลางรับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 Stage I ในระหว่างวันที่ 25-26 

มกราคม 2564 และรับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 Stage II ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 

2564 

                ผลการตรวจประเมินคือ สำานักหอสมุดกลางผ่านการประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 โดยมี กำาหนด

เวลารับรอง ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2564 – 6 มิถุนายน 2567  
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LINE YOU
TUBE

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
อีเมล : asklibrarian@g.swu.ac.th

โทรศัพท : 0-2649-5443, 0-2649-5000 ตอ 15386


