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บทบาทหน้าที ่
 ฝ่ายวิทยบริการมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือก และจัดหาสื่อสารนิเทศให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน นโยบายของโรงเรียน และความต้องการของครูและนักเรียน  วิเคราะห์เรื่อง 
จัดระบบ จัดท าฐานข้อมูลและเครื่องมือสืบค้นสื่อสารนิเทศ และจัดบริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน การศึกษาค้นคว้าและการวิจัยของครู และนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้ค าแนะน าใน
การใช้ห้องสมุด การสืบค้นสารนิเทศ การลงรายการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรม 

วิสัยทัศน์ 
       เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงในการสนับสนุนและสง่เสริมการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และ 
การพัฒนานักเรียนตามนโยบายและอุดมการณ์ของโรงเรียน  

พันธกิจ 
1. จัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่มคีุณภาพเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และตรงกับความต้องการของครูและนักเรียน  
2. จัดระบบและจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล  
3. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) เพื่อเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งสารนิเทศใน

รูปแบบออนไลน ์
4. จัดบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการศึกษาคน้คว้าวิจัยของครูและนักเรียน   
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการใชส้ารนิเทศเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
6. วางแผนงาน โครงการ และบริหารงบประมาณการด าเนินงานของฝ่าย  
7. บริหารงานและวางแผนพัฒนาบุคลากรในฝ่าย 
8. ควบคุมมาตรฐานการด าเนินงานของฝ่าย 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการเรียนการสอน และการค้นควา้วิจัย  
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ของนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการห้องสมุด 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาฝ่ายตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป
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ตัวชี้วัดตามกลยุทธ ์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หน่วยวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัย 
ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อสถานที่ 
บรรยากาศและบริการของห้องสมุด 

ร้อยละ 65 70 75 80 85 

ตัวชี้วัดที่ 2 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารนิเทศต่อจ านวน
ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยืม 

รายการ:
คน:ป ี

20 25 30 35 40 

ตัวชี้วัดที่ 3 ปริมาณการใช้บริการห้องสมุดของครูและ
นักเรียนเฉลี่ยต่อวัน 

ครั้ง 400 450 500 550 600 

ตัวชี้วัดที่ 4 ปริมาณการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ครั้ง 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ของนักเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และทักษะของ
นักเรียนเกี่ยวกับการรู้สารนิเทศ (Information Literacy) 
สามารถเข้าถึงและใช้สารนิเทศอย่างมีจริยธรรมทาง
วิชาการ 

กิจกรรม 6 7 8 9 10 

ตัวชี้วัดที่ 6 ค่าเฉลี่ยจ านวนหนังสือที่นักเรียนอ่านจาก
รายการที่โรงเรียนก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ า ตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรโรงเรียน (ไม่ต่ ากว่า 50 เล่ม)  

เล่ม 52 54 56 58 60 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการห้องสมุด 
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบโปรแกรม ที่
ให้บริการในห้องสมุด 

ระดับ 1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระดับ 1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาฝ่ายตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของความส าเร็จการด าเนินงานตาม
โครงการ/แผนงานประจ าปี 

ร้อยละ 70 75 80 85 90 

ตัวชี้วัดที่ 10 เวลาเฉลี่ยในการเตรียมหนังสือใหม่ เริ่ม
ตั้งแต่หลังการตรวจรับจนถึงน าออกให้บริการ  (ต่อจ านวน 
100 ชื่อเรื่อง) 

วัน: ครั้ง 9 8 7 6 5 

ตัวชี้วัดที่ 11 ค่าเฉลี่ยต่อปีของการพัฒนาบุคลากรในฝ่าย ชั่วโมง 8 16 24 32 40 
ตัวชี้วัดที่ 12  ระดับการควบคุมมาตรฐานการด าเนินงาน
ของฝ่าย 

ระดับ 1 2 3 4 5 
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บุคลากรฝ่ายวิทยบริการ 

 

นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย ์
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิทยบริการ 
 

     คุณวุฒิ  ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
        อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
 

ภาระงานหลัก 
 บริหารงานฝ่ายวิทยบริการ 
 วิเคราะห์เรื่อง จัดระบบ และจัดท าฐานข้อมลูหนังสือภาษาต่างประเทศ 
 จัดท าฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

ภาระงานพิเศษ 
 ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 ประธานกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
 ประธานกรรมการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 กรรมการประสานงานสายงานวิชาการ 
 กรรมการประจ าโรงเรียน 

กรรมการหน่วยงานภายนอก 
 ประธานแผนกวิจัยและพัฒนา ในคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่ง

ประเทศไทยฯ 
 บรรณาธิการ วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  

(TLA Research Journal) 
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นางนวลจันทร์  บุญหน ู
บรรณารักษ ์

 
คุณวุฒิ  ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
  ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 

 

ภาระงานหลัก 
 งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 
 วิเคราะห์เรื่อง จัดระบบ และจัดท าฐานข้อมลูหนังสือภาษาไทย 
 บริการยืม-คืน 
 บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

ภาระงานพิเศษ 
 กรรมการกิจกรรมวันส าคัญและวันนักขัตฤกษ ์
 กรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 กรรมการตรวจการจ้างแม่บ้าน 
 กรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 กรรมการตรวจพื้นที่ด าเนินกิจกรรม 5 ส 
 กรรมการและเลขานุการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
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นายชเูกียรติ  วงค์ใจหาญ 
นักสารสนเทศ 

 
คุณวุฒิ  ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 

 

        ภาระงานหลัก 
 งานพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ 
 วิเคราะห์เรื่อง จัดระบบ และจัดท า

ฐานข้อมูลหนงัสือ 
 งานออกแบบกราฟิก 
 บริการยืม-คืน 
 บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

        
 

        ภาระงานพิเศษ 
 กรรมการจัดกิจกรรมจิตส านึกความเป็นไทยฯ 
 กรรมการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

========================================================
================== 

 

 

นางสาวสิรยาภรณ์  ผาลาวรรณ 
นักสารสนเทศ 

 
คุณวุฒิ  ศศ.บ. (สารสนเทศศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 

 

        ภาระงานหลัก 
 งานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนือ่ง 
 วิเคราะห์เรื่อง จัดระบบ และจัดท า

ฐานข้อมูลหนงัสือ 
 งานดรรชนีวารสาร 
 งานเอกสารดิจทิัล 
 บริการยืม-คืน 
 บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 

 

       ภาระงานพิเศษ 
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน 
 ครูที่ปรึกษาประจ าชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4/5 
 กรรมการตรวจพื้นที่ด าเนินกิจกรรม 5 ส 
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นายสิทธิกร  แก้วจินดา 
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 

 
คุณวุฒ ิ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
       บธ.ม. (ระบบสารนิเทศเพ่ือการจัดการ) 
 

ภาระงานหลัก 
 ดูแลรักษาเครือ่งคอมพิวเตอร์ภายในฝ่ายวิทยบริการ 
 ดูแลระบบและส ารองข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัต ิ
 ดูแลระบบ RFID และการลงรหัสข้อมูล RFID tag 
 ดูแลระบบเครือ่งพิมพ์ที่ให้บริการแก่นักเรียน 
 บริการพิมพ์โปสเตอร ์
 บริการพิมพ์บัตรสมาชิกห้องสมุด 
 จัดเก็บและท ารายงานสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุดและการยืมหนงัสือ 

ภาระงานพิเศษ 
 กรรมการการจัดกิจกรรมชุมนุม 
 กรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 กรรมการตรวจพื้นที่ด าเนินกิจกรรม 5 ส 
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นายบรรลือศักด์ิ  แซ่ตั้ง 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 
คุณวุฒิ  วท.บ. (จิตวิทยาการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว) 
 

ภาระงานหลัก 
 งานจัดหนังสือขึ้นชั้นตามระบบ DDC และตรวจช้ันหนังสือ 
 งานออกแบบและวางผังห้องสมุด 
 งานดูแลรักษาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ฝ่ายวิทยบริการ 
 งานกิจกรรมห้องสมุด 

 
ภาระงานพิเศษ 

 กรรมการจัดกจิกรรมจิตส านกึความเป็นไทยฯ 
 ========================================================

================== 
 

 

นางอรอนงค์ สมบูรณ ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

 
คุณวุฒิ  ปวท. (บริหารธุรกิจ) 
 

ภาระงานหลัก 
 บริการยืม-คืน 
 บริการถ่ายเอกสาร 
 งานเตรียมหนังสือใหม่ออกบริการ (ประทับตรา พิมพ์บาร์โค้ด ติด RFID tag) 
 งานซ่อมบ ารุงรักษาสิ่งพิมพ์ 
 งานบัญชีค่าปรับ 
 งานสารบรรณ 
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ตาราง 1 สรุปผลการด าเนนิงานปีงบประมาณ 2559 ในแต่ละตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน หน่วยวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน 
(ครึ่งปีงบประมาณ) 

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนนุการเรยีนการสอน และการค้นคว้าวิจัย 
ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อสถานที่ 
บรรยากาศและบริการของศูนย์วิทยบริการ 

ร้อยละ 85 85.80 

ตัวชี้วัดที่ 2 ปรมิาณการยืมทรพัยากรสารนิเทศต่อจ านวน
ผู้ใช้บริการที่มสีิทธิ์ยืม 

รายการ:
คน:ป ี

40 12 

ตัวชี้วัดที่ 3 ปรมิาณการใช้บริการห้องสมุดของครูและ
นักเรียนเฉล่ียต่อวัน 

ครั้ง 600 640 

ตัวชี้วัดที่ 4 ปรมิาณการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ครั้ง 5,000 2,324 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ของนักเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู ้ กิจกรรม 10 8 
ตัวชี้วัดที่ 6 ค่าเฉลี่ยจ านวนหนังสือที่นักเรียนอ่านจาก
รายการที่โรงเรียนก าหนดเกินเกณฑ์ขั้นต่ า ตามข้อก าหนด
ของหลักสูตรโรงเรียน (ไม่ต่ ากว่า 50 เล่ม) 

เล่ม 60 51 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนนุการเรยีนการสอน และการบริการห้องสมุด 
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบโปรแกรม ที่
ให้บริการในหอ้งสมุด 

ระดับ 5 4 

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระดับ 5 4 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาฝ่ายตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของความส าเร็จการด าเนินงานตาม
โครงการ/แผนงานประจ าปี 

ร้อยละ 90 46.98 

ตัวชี้วัดที่ 10 เวลาเฉลี่ยในการเตรียมหนังสือใหม่ เริม่ตั้งแต่
หลังการตรวจรับจนถึงน าออกให้บริการ  (ต่อจ านวน 100 
ชื่อเรื่อง) 

วัน: ครั้ง 5 5 

ตัวชี้วัดที่ 11 คา่เฉลี่ยต่อปีของการพัฒนาบุคลากรในฝ่าย ชั่วโมง 40 11 
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับการควบคุมมาตรฐานการด าเนินงาน
ของฝ่าย 

ระดับ 5 3 
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ตัวชี้วัดที่ 1 ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อสถานที่ บรรยากาศ และบริการของศูนย์วิทยบริการ 

 ฝ่ายวิทยบริการได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อ ทรัพยากรสารนิเทศ สถานที่ 
บรรยากาศ และบริการของศูนย์วิทยบริการ เมื่อวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อน าผลที่ได้จากการ
ส ารวจ ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์วิทยบริการให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 252 คน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของศูนย์
วิทยบริการเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 240 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.23  
ผลการส ารวจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของศูนย์วิทยบริการโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�= 4.29) หรือร้อยละ 85.80 และทุกหัวข้อการประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน โดยประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ 1. ระบบเทคโนโลยีในการบริการ
ยืม-คืน มีความเหมาะสม (�̅� = 4.50) 2. ทรัพยากรสารนิเทศมีความทันสมัย (�̅� = 4.45) 3. ฐานข้อมูล
และแหล่งสารนิเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการ 
(�̅� = 4.44) 4. สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า (�̅� = 4.43) และ  

5. ทรัพยากรสารนิเทศมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ (�̅� = 4.40) ดังแสดงในตาราง 2 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยด้านทรัพยากรสารนิเทศ คือด้านที่นักเรียนมีความพึง
พอใจสูงที่สุด (�̅� = 4.40) รองลงมาคือ ด้านการบริการของศูนย์วิทยบริการ (�̅� = 4.33) ด้านเจ้าหน้าที่และ
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากัน (�̅� = 4.20) ดังตาราง 3 
นอกจากนี้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ 
ดังแสดงในตาราง 4 
ตาราง 2 ระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของศูนย์วทิยบริการ จ าแนกตามประเด็น 

ประเด็น N 
 
 

S.D. แปลผล 

ด้านการบริการของศูนย์วทิยบริการ   

1. ระบบเทคโนโลยีในการบริการยืม-คืน มีความเหมาะสม 240 4.50 0.59 มาก 

2. ระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์มีความเหมาะสม 240 4.26 0.74 มาก 

3. การจดัเรยีงหนังสือบนชั้นสามารถค้นหาไดส้ะดวกและรวดเร็ว 240 4.32 0.65 มาก 

4. การให้บริการช่วยเหลือแนะน าในการค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูล 240 4.24 0.71 มาก 
ด้านทรัพยากรสารนิเทศ 

5. ทรัพยากรสารนิเทศมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการ 240 4.40 0.70 มาก 

6. ทรัพยากรสารนิเทศมีเนือ้หาสอดคล้องกับความต้องการ 240 4.32 0.69 มาก 

 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนนุการเรยีนการสอน และการค้นคว้าวิจัย 
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ประเด็น N 
 
 

S.D. แปลผล 

7. ทรัพยากรสารนิเทศมีความทันสมัย 240 4.45 0.66 มาก 

8.  ฐานข้อมูลและแหล่งสารนิเทศบนเว็บไซต์ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการ 

240 4.44 0.60 มาก 

ด้านเจ้าหน้าที ่

9.  เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี เอาใจใส่ผู้ใช้บรกิาร และ
เต็มใจให้ความช่วยเหลือ 

240 4.03 0.81 มาก 

10. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัต ิ

240 4.30 0.70 มาก 

 11. เจ้าหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือตรงตามความต้องการ 240 4.27 0.72 มาก 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
12. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุดมีความพร้อมในการ

ใช้งาน 
240 4.21 0.68 มาก 

13. เครื่องพิมพ์เอกสารและโปรแกรมควบคุมการพิมพ์มีความ
เหมาะสม 

240 4.03 0.67 มาก 

14. พื้นที่และครุภัณฑ์ที่ให้บริการมีความเหมาะสมกับจ านวน
นักเรียนที่ใช้บริการ 

240 4.12 0.70 มาก 

15. สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษา
ค้นคว้า 

240 4.43 0.60 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 240 4.29 0.70 มาก 
 
ตาราง 3 ระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของศูนย์วทิยบริการ จ าแนกรายด้าน 

ด้าน N 
 

S.D. แปลผล 

1. ด้านการบริการของศูนย์วิทยบริการ   240 4.33 0.67 มาก 
2. ด้านทรพัยากรสารนเิทศ 240 4.40 0.66 มาก 
3. ด้านเจ้าหน้าที ่ 240 4.20 0.74 มาก 
4. ด้านสถานทีแ่ละสิ่งอ านวยความสะดวก 240 4.20 0.66 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 240 4.29 0.70 มาก 
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ตาราง 4 ความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาบริการ 

รายการ ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ด้านการบริการของศูนย์วทิยบริการ   
1 มีเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกหลายอย่าง 2  9 11 

2 มีระบบต่ออายอุอนไลน์ และแอพพลิเคชั่นท าให้ต่ออายุได้สะดวก 2  1 3 

3 ระบบบริการยืม-คืนที่สะดวก รวดเร็ว 8  2 10 

4 ยืมหนังสือไดเ้ยอะ 4   4 

5 ควรใหย้ืมเล่มโครงงาน (สีเหลอืง) ได้  1   1 

6 ควรใหย้ืมภาพยนตร์กลับได ้ 1   1 

7 เปิดให้บริการตลอด เตือนให้คนืหนังสือทกุครั้งท าให้ไม่ลืม 1   1 

8 มีการตดิตามทวงหนังสือ   1 1 

9 อยากให้มีการลดค่าปรับ 3 2  5 

10 มีระบบ e-library   1 1 

11 ระบบการค้นหาหนังสือดีเยี่ยม 1 2  3 

12 ควรเพิ่มคอมพิวเตอร์สืบค้นที่ชั้น 2  1   1 

13 อุปกรณ์ และหนังสือพรอ้มใหบ้ริการดี   1 1 

14 ควรเปิดให้มีการถ่ายเอกสารตอนกลางคืนและนอกเวลาราชการ 6  1 7 

ด้านทรัพยากรสารนิเทศ 
15 มีหนังสือจ านวนมาก หลากหลายประเภทให้เลือกอ่าน 9 14 1 24 

16 หนังสือดีมีคุณภาพ ครบถ้วน 6 8  14 

17 มีหนังสือใหม่ออกมาอัพเดตสม่ าเสมอ  2 1 3 

18 มี Text book หลากหลายวิชา จ านวนมาก  3 3 6 

19 อยากให้เพิ่มนิยายภาษาอังกฤษสมัยใหม่ และหนังสืออ่านเล่นแนว
วิทยาศาสตร ์

2   2 

20 ควรเพิ่มภาพยนตร ์ 1   1 

21 มีวารสารหลายอย่าง 1   1 

22 มีภาพยนตรใ์หบ้ริการ 3 2  5 

23 มีแหล่งสืบค้นมากมาย 2   2 

ด้านเจ้าหน้าที ่
24 เจ้าหน้าที่ยิ้มแยม้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ดูแลนักเรยีนด้วย 

ความเอาใจใส่ด ี
4  2 6 

25 เจ้าหน้าที่ยินดีชว่ยเหลือเกี่ยวกับงานห้องสมุดทุกอย่าง 3   3 

26 เจ้าหน้าที่บางคนบริการด้วยอัธยาศัยไม่ค่อยดี ควรปรับให้ดขีึ้น 7   7 
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รายการ ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

27 เจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดบางทา่นดุมาก ไม่เป็นมิตรกับนักเรียน    3 2 5 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

28 ที่นั่งมีมากสะดวกสบาย หลากหลาย บรรยากาศเหมาะกับการอ่านหนงัสือ 
ทันสมัย 

20 11 3 34 

29 บรรยากาศเหมาะสมกับการอ่านและการเรียนรู้ 1 17 3 21 

30 สะอาด เงียบ อปุกรณท์ันสมัย 5  1 6 

31 มีมุมส่วนตัวใหอ้่านหนังสือ 3 2  5 

32 มีที่นั่งน้อยเกินไป 3   3 

33 เพิ่มโต๊ะอ่านหนงัสือ   3 3 

34 มีห้องเงียบให้ใช ้ 7 2  9 

35 อยากให้มีห้องเงียบเพิ่มขึ้น 1   1 

36 ห้องเงียบบางหอ้งมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ 2   2 

37 ควรปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ บางเครื่องพิมพ์งานไม่ได้ 21 14 8 43 
38 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ได้ดี อินเทอร์เน็ตดี 3 2  5 

39 เครื่องพิมพ์ใช้งานได้ด ี   1 1 

40 มีคอมพิวเตอร์เครื่อง Mac ใหบ้ริการดีมาก 3   3 

41 ควรอัพเดตระบบปฏิบัติการของ Mac   2 2 

42 แอร์เย็น 5 3 2 10 

43 ควรเปิดแอร์ช่วง 2 คาบเช้าดว้ย  2 2 4 

44 แอร์ในหอ้งเงียบ บางห้องร้อนเกิน   1 1 

45 น้อง ม. 4 เสียงดังมาก  4 4 8 

46 มีพื้นที่วางหนังสือจ านวนมาก   1 1 

47 การเก็บหนงัสือของนกัเรียน อยากให้มีสถานทีว่างให้ดีขึ้น  1   1 

48 เพิ่มตู้เก็บกระเป๋า 2   2 

49 เปิดถงึ 10.00 น. ดีมาก 2   2 

50 ควรเปิดบริการเพิ่มเวลา 17.00-19.00 น. เพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติม 1   1 

ด้านอื่นๆ 

51 ควรใหใ้ช้คอมพวิเตอร์ผ่อนคลายได้บ้าง 1   1 

52 ดีทุกอย่างอยู่แล้วไม่ต้องปรับปรุง   1 1 

53 เป็นห้องสมุดทีด่ีที่สุด   1 1 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารนิเทศต่อจ านวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยืม 

 ศูนย์วิทยบริการมีผู้ใช้บริการที่มีสิทธิยืมทรัพยากรสารนิเทศ จ านวน 868 คน จ าแนกเป็น 
นักเรียนจ านวน 718 คน และครู-เจ้าหน้าที่ 150 คน ปริมาณการยืมทรัพยากรสารนิเทศในช่วงภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2558  รวมทั้งสิ้น 9,992 รายการ  อัตราเฉลี่ยตลอดภาคเรียน วันละ 78 รายการ สถิติการ
ยืมสูงสุดต่อวัน 441 รายการ อยู่ในเดือนตุลาคมซึ่งมีบริการยืมหนังสือส าหรับช่วงปิดภาคเรียน ดังตาราง 4  
เมื่อจ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ พบว่า นักเรียนชั้น ม.4 มีปริมาณการยืมโดยเฉลี่ยสูงสุด (คนละ 21 
รายการ) รองลงมาคือนักเรียนชั้น ม.5 (คนละ 14 รายการ) และ ม.6 (คนละ 6 รายการ) กลุ่มที่มีปริมาณ
การยืมโดยเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ครู-เจ้าหน้าที่ (คนละ 5 รายการ) ส าหรับปริมาณการยืมโดยเฉลี่ยของ
ผู้ใช้บริการทั้งหมดคือ 12 รายการต่อคน ดังตาราง 5 และ 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559) 

ตาราง 5  ปริมาณการยืมทรัพยากรสารนิเทศ ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

เดือน ทั้งหมด เฉลี่ยต่อวัน สูงสุดต่อวัน ต่ าสุดต่อวัน 
ต.ค. 58 1,840 74 441 7 
พ.ย. 58 2,285 76 126 11 
ธ.ค. 58 1,860 74 203 5 
ม.ค. 59 2,606 93 136 15 
ก.พ. 59 1,401 70 119 8 

รวม 9,992 78 441 7 
 
ตาราง 6 จ านวนการยืมทรัพยากรสารนิเทศจ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้บรกิาร 

กลุ่มผู้ใช้บริการ จ านวนผู้มีสิทธิย์ืม ปริมาณการยืม ปริมาณการยืมโดยเฉลี่ย  
(รายการต่อคน) 

นักเรียน ม.4 241 4,849 21 
นักเรียน ม.5 235 3,210 14 
นักเรียน ม.6 242 1,246 6 
ครู/เจ้าหน้าที ่ 150 687 5 

รวม 868 9,992 12 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ปริมาณการใชบ้ริการห้องสมดุของครูและนกัเรียนเฉลี่ยตอ่วัน 

 ศูนย์วิทยบริการเปิดบริการทุกวันในช่วงเปิดภาคเรียน โดยมีตารางเวลาการเปิดบริการ ดังนี้ 

  วันจันทร์ – ศกุร์  เปิดบริการ 08.00-17.00 น. และ 19.00-22.00 น.  
  วันเสาร์  เปิดบริการ 14.00-20.00 น. 
  วันอาทิตย์  เปิดบริการ 13.00-22.00 น. 
 ปริมาณการใช้บริการห้องสมุดของครูและนักเรียน ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 รวม
ทั้งสิ้น  81,874 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 640 ราย สถิติการใช้บริการสูงสุดต่อวัน 2,063 ราย พบว่าเป็น  วัน
พุธ และสถิติการใช้บริการต่ าสุดต่อวัน 16 ราย พบว่าเป็นวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่นักเรียนส่วนใหญ่กลับบ้าน 
ส าหรับช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการสูงสุดคือช่วงเวลา 11.00-13.00 น. ดังตาราง 7 และ 8 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 
กุมภาพันธ ์2559) 
 

ตาราง 7  ปริมาณการใช้บริการห้องสมุดของครูและนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

เดือน ทั้งหมด เฉลี่ยต่อวัน สูงสุดต่อวัน ต่ าสุดต่อวัน 
ต.ค. 58 8,475 353 1,132 6 
พ.ย. 58 22,957 792 1,220 20 
ธ.ค. 58 17,277 751 1,754 20 
ม.ค. 59 20,542 734 1,402 26 
ก.พ. 59 12,623 631 1,244 23 

รวม 81,874 640 1,754 6 
 
ตาราง 8  ปริมาณการใช้บริการห้องสมุดของครูและนักเรียนในแต่ละช่วงเวลา ภาคเรียนที่ 2  
             ปีการศึกษา 2558 

เดือน 
ช่วงเวลาเปิดบริการ 

08.00-
11.00 

11.00-
13.00 

13.00-
15.00 

15.00-
17.00 

17.00-
19.00 

19.00-
22.00 

ต.ค. 58 2,325 2,669 503 1,750 232 996 
พ.ย. 58 6,494 6,707 1,318 4,181 647 3,610 
ธ.ค. 58 4,903 4,829 1,232 3,433 437 2,443 
ม.ค. 59 5,623 6,064 1,742 3,907 617 2,589 
ก.พ. 59 3,130 3,540 1,020 2,710 210 2,013 

รวม 22,475 23,809 5,815 15,981 2,143 11,651 
หมายเหตุ:  ช่วงเวลา 17.00-19.00 เปิดบรกิารเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย ์
 
 
 



 
15 รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิทยบริการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ตัวชี้วัดที่ 4 ปริมาณการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน ์

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโอกาสให้ครูและ
นักเรียนของโรงเรียนมีสิทธิเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 92 ฐาน  เพื่อสืบค้น
บทความวิจัย หรือข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ทั้งในรูปแบบบทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม ผ่านทางระบบเครือข่าย  
โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลของครูและนักเรียนจ านวน 2,324 ครั้ง 
(เฉพาะการเข้าใช้ผ่าน SSL VPN บนหน้าเว็บไซต์ E-Library) ดังปรากฏในตาราง 9 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2559) 
 
ตาราง 9 ปริมาณการเขา้ใช้ฐานข้อมูลออนไลนข์องมหาวิทยาลัยมหิดล ครึ่งปงีบประมาณ 2559 

 
  

เดือน จ านวน (ครั้ง) 
ตุลาคม 2558 380 
พฤศจิกายน 2558 994 
ธันวาคม 2558 257 
มกราคม 2559 308 
กุมภาพันธ์ 2559 385 

รวม 2,324 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ของนักเรียน 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการอา่นและการเรียนรู ้

ฝ่ายวิทยบริการได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่นักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจน
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและอ่านหนังสือที่มีให้บริการในศูนย์วิทยบริการอย่างคุ้มค่า โดยกิจกรรมที่จัดในช่วง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มีดังนี ้

 

1. จัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ จ านวน 5 ครั้ง ได้แก ่

 จุฬารฤก โดยจัดแสดงโปสเตอร์ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่
ปรากฏขึ้นในประเทศไทย สมัยรัชกาลที่ 5 และจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับพระราช
ประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 Sci-Fi : Then & Now  มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิหลัง และพัฒนาการตั้งแต่แรกเริ่มจนถึง
ปัจจุบันของวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ โดยน าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์และแนะน า
หนังสือที่เกี่ยวข้อง  

 Season Greetings โดยจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับการห่อของขวัญแบบต่างๆ การท า
บัตรอวยพร การประดิษฐ์ของขวัญดว้ยตนเอง 

 แทนไท ประเสริฐกุล จัดแสดงงานเขียนและประวัติของแทนไท ประเสริฐกุล พิธีกร
รายการ WitCast รายการที่ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 บัวในวิถีไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับสายพันธุ์บัวไทยชนิดต่างๆ ความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม ความเชื่อ ศาสนา 
สุนทรียศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ น าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์และจัด
แสดงหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
        ส าหรับโปสเตอร์นิทรรศการทั้งหมด ได้มีการจัดบริการไว้บนเว็บไซต์ E-Library 
ด้วยเช่นกัน ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกชมได้ทั้งนิทรรศการที่จัดแสดงเสร็จสิ้นแล้ว และที่
ยังจัดแสดงอยู่ในปัจจุบัน 

2. บริการยืมหนังสือระหว่างปิดภาคเรียน ฝ่ายวิทยบริการเปิดโอกาสให้นักเรียนยืมหนังสือไปอ่าน
ตลอดระยะเวลาที่ปิดภาคเรียน โดยอนุญาตให้นักเรียนสามารถยืมได้คนละ 20 เล่ม 
 

3. เผยแพร่นิตยสารจ านวน 2 รายการ เป็นประจ าทุกเดือนให้ครูและนักเรียนน าไปอ่านได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ นิตยสารคิด Creative Thailand ซึ่งเป็นนิตยสารส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย จัดท าโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เผยแพร่เดือนละ 50 เล่ม และนิตยสาร OKMD 
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ซึ่งเป็นนิตยสารเพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา จัดท าโดย ส านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยเผยแพร่เดือนละ 20 เล่ม 

4. จัดท าบรรณนิทัศน์แนะน าหนังสือ วารสารที่มีให้บริการภายในห้องสมุด รวมถึงแนะน ารายการ
หนังสือใหม่ ภาพยนตร์ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่มีให้บริการบนเว็บไซต์ E-Library เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการอ่าน และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเผยแพร่ผ่านจอภาพ
ประชาสัมพันธข์องโรงเรียนจ านวน 1 ครั้ง 

 
  

ภาพที่ 1: นิตยสารประเภท Free 
Magazines ที่ห้องสมุดบอกรับและเผยแพร่
ให้แก่นักเรียนและครูเป็นประจ าทุกเดือน 

ภาพที่ 2: โปสเตอร์ที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในนิทรรศการส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด 
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ตัวชี้วัดที่ 6 ค่าเฉลี่ยจ านวนหนังสือที่นักเรียนอ่านจากรายการที่โรงเรียนก าหนดเกินเกณฑ์ขั้นต่ า  
      ตามข้อก าหนดของหลักสูตรโรงเรียน (ไม่ต่ ากว่า 50 เล่ม)  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ก าหนดให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน โดยนักเรียนต้องอ่านหนังสือที่โรงเรียนก าหนดไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง 
บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการอ่าน และเล่าเรื่องที่อ่านให้ครูที่ปรึกษาประจ าช้ัน  หรือกรรมการส่งเสริม
การอ่านฟัง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการอ่าน เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน และมีความรู้อย่างรอบด้าน 
 ฝ่ายวิทยบริการได้มีการคัดเลือกรายการหนังสือส าหรับกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการ
ส่งเสริมการอ่าน โดยเรียกว่า “หนังสือดีที่ควรอ่าน” โดยสามารถสืบค้นผ่านคอลเล็กชั่นหนังสือดีที่ควรอ่าน
บนระบบ OPAC ของห้องสมุด รวมถึงเว็บไซต์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ฝ่ายวิทยบริการได้จัดท าขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการติดสัญลักษณ์พิเศษสีส้มไว้ที่สันปกของหนังสือแต่ละเล่ม เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
นักเรียนในการคัดเลือกหนังสือ   
 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิทยบริการร่วมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ 
ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษทางด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ในหัวข้อ “เขียนอ่านง่าย สไตล์แทนไท” ใน
วันที่ 13 มกราคม 2559 โดยได้เชิญแทนไท ประเสริฐกุล พิธีกรรายการความรู้วิทยาศาสตร์ WitCast และ
เป็นนักเขียนหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์หลายรายการ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแนะน าหนังสือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Popular Science) ที่น่าสนใจ ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือที่
หลากหลายมากขึ้น 
 ผลส าเร็จของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จากการส ารวจสถิติจากบันทึกการอ่านของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 242 คน พบว่า มีสถิติจ านวนหนังสือทีอ่่านรวมทั้งหมด 12,260 
เล่ม มีจ านวนหนังสือที่อ่านโดยเฉลี่ย 51 เล่มต่อคน โดยผู้ที่มีสถิติสูงสุดมีจ านวนหนังสือที่อ่าน 98 เล่ม และมี
นักเรียนที่อ่านหนังสือเกินเกณฑ์ขั้นต่ าที่โรงเรียนก าหนด (เกิน 50 เล่ม) จ านวน 56 คน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3: การบรรยายพิเศษหวัข้อ “เขยีนอ่านง่าย สไตล์แทนไท”  
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนนุการเรยีนการสอน และการบริการห้องสมุด 

 
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบ     

โปรแกรมที่ใหบ้ริการในห้องสมุด 

ระดับ การควบคุมมาตรฐานการด าเนนิงาน 
5 มีการประเมินความคุ้มทุนของการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบ

โปรแกรม 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณต์่อพ่วง และระบบโปรแกรม มีความเสถียรและใช้งานได้
อย่างถูกต้อง 

3 มีการปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบโปรแกรม ให้
เหมาะสมกับการใช้งาน  

2 มีแผนการบ ารงุรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบโปรแกรม ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้าน  

1 มีบุคลากรรับผดิชอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบโปรแกรม 
 

ในการควบคุมประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบโปรแกรมที่
ให้บริการในห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการมีบุคลากรส าหรับรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์เหล่านี้โดยตรง โดยได้
วางแผนตรวจสอบความสมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์และระบบอย่างต่อเนื่อง และแจ้งซ่อมแซมอุปกรณ์ที่
ช ารุด ในส่วนของระบบโปรแกรม Liberty (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ) และระบบ RFID มีการท าสัญญาจ้าง
บริษัทในการพัฒนา ดูแล และบ ารุงรักษาเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้ระบบมีความเสถียร และใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของระบบการพิมพ์ ได้มีการเจรจาร่วมกับบริษัทคู่สัญญาเช่าในการปรับปรุง
ระบบการพิมพ์ให้มีความเสถียรมากขึ้น 
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ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

ระดับ การควบคุมมาตรฐานการด าเนนิงาน 
5 บริการเลือกสรรสารนิเทศเฉพาะบุคคล (SDI) 
4 มีช่องทางการสื่อสารสองทางออนไลน์กับผู้ใชบ้ริการ 
3 ให้บริการตรวจสอบสถานภาพการยืม และต่ออายุการยืมแบบออนไลน์  
2 มีระบบการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดแบบออนไลน์  
1 จัดท าเว็บไซต์และให้บริการสารนิเทศแบบออนไลน์  

 

 ฝ่ายวิทยบริการได้น าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการบริการให้ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยแรกเริ่มได้มีการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty และระบบ RFID เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาบริการ เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศต่างๆที่มีอยู่ในศูนย์วิทยบริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้บริการต่างๆอาทิ การยืม-คืน และการต่ออายุหนังสือด้วยตนเอง จากนั้นได้
มีการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ที่สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://library.mwit.ac.th และรองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และลดข้อจ ากัดทางด้านเวลา
และสถานที่ในการเข้าถึงบริการสารนิเทศของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการบริการให้เข้ากับ
พฤติกรรมการแสวงหาสารนิเทศของนักเรียนในปัจจุบัน ที่นิยมสืบค้นสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 
โดยภายในเว็บไซต์มีบริการต่างๆ ดังนี ้
 1. บริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ในศูนย์วิทยบริการโดยเชื่อมโยงกับระบบ OPAC ของ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty 
 2. บริการตรวจสอบสถานภาพการยืม และต่ออายุการยืม (Renew) ผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่
จ าเป็นต้องน าหนังสือมาต่ออายุที่ห้องสมุด  
 3. บริการแนะน าหนังสือใหม่ โดยน าเสนอหน้าปก ข้อมูลชื่อเรื่อง ผู้แต่ง และเลขเรียกหนังสือ 
 4. นิทรรศการออนไลน์ โดยน าเสนอโปสเตอร์นิทรรศการที่ห้องสมุดเคยจัดแสดงในรูปแบบ
ออนไลน์ 
 5. บริการตรวจสอบรายชื่อหนังสือดีที่ควรอ่าน โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการคัดเลือกหนังสือของนักเรียน  
 6. บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า (Ask a Librarian) โดยเชื่อมโยงกับหน้าเพจของห้องสมุด
ใน Facebook ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานจ านวนมาก เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้
ผู้ใช้บริการสามารถสื่อสารกับบรรณารักษ์ห้องสมุด โดยปราศจากอุปสรรคทางด้านเวลาและสถานที่ 
 7. บริการแนะน าหนังสือให้แก่ห้องสมุด และแนะน าหนังสือเพื่อพิจารณาให้เป็นหนังสือดีที่ควร
อ่าน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแบบฟอร์มบนเว็บไซต ์
 8. บริการสารนิเทศคัดสรร (Subject Guides) ซึ่งเป็นการคัดเลือกแหล่งสารนิเทศออนไลน์ที่ผ่าน
การประเมินความน่าเช่ือถือ และสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย น ามาจัดกลุ่มตามเนื้อหาวิชาที่มีการ
เปิดสอนในโรงเรียนไว้บนเว็บไซต์ E-Library เพื่ออ านวยความสะดวกในการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักเรียน 
 9. บริการฐานข้อมูลส าหรับสืบค้นภาพยนตร์ที่มีให้บริการภายในศูนย์วิทยบริการ โดยสามารถ
สืบค้นรายชื่อภาพยนตร์ อ่านเนื้อเรื่องย่อ ชมตัวอย่างภาพยนตร์ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอ่าน
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บทวิจารณ์ของภาพยนตร์แต่ละเรื่องจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การตัดสินใจเลือกชม
ภาพยนตร์ และท าให้เกิดอัตราการใช้งานภาพยนตร์ที่มีให้บริการอย่างทั่วถึง  โดยบริการนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา และปรากฏว่ามีอัตราการใช้ภาพยนตร์สูงขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ดัง
แผนภาพ 
 

        
 
 นอกจากบริการต่างๆบนเว็บไซต์ E-library ที่กล่าวมาแล้ว ฝ่ายวิทยบริการได้เริ่มพัฒนาและต่อ
ยอดบริการเดิมให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยได้ให้บริการ ระบบสมาชิกผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Library Link Mobile-Application) ซึ่งเป็นระบบเสริมที่เชื่อมโยงกับระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิLiberty ที่ทางโรงเรียนใช้งานอยู่ ให้สามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ อาท ิแท็บเล็ต 
สมาร์ทโฟนต่างๆ ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ ios โดยระบบนี้จะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
สมาชิกในการสืบค้นทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในห้องสมุด ตรวจสอบข้อมูลการยืม ต่ออายุการยืม รวมถึงรับ
ข่าวสาร และการแจ้งเตือนต่างๆจากห้องสมุดเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง
แอพพลิเคช่ันผ่านทาง Play Store และ App Store โดยพิมพ์ค าค้นว่า Library Link 
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ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของความส าเร็จการด าเนนิงานตามโครงการ/แผนงานประจ าปี 

 ในปีงบประมาณ 2559  ฝ่ายวิทยบริการได้รับงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 2,010,569.00 บาท  (สอง
ล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ าแนกเป็น งบด าเนินการ 1 ,755,000.00 บาท และงบลงทุน 255,569.00 
บาท  ฝ่ายวิทยบริการได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สามารถใช้
จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 944,546.04 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบหกบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
49.98 ดังรายละเอียดในตาราง 10  

ตาราง 10 การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ ฝ่ายวิทยบริการ ครึ่งปีงบประมาณ 2559 

แผนงาน/โครงการ  งบประมาณ   จ่ายไป   ร้อยละ   คงเหลอื  

08.00  กจิกรรมฝ่ายวทิยบริการ 755,000.00 455,498.77 60.33 299,501.23 

   08.01 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร
พร้อมซอฟต์แวร ์

150,000.00 48,849.00 32.57 101,151.00 

   08.02 ค่าใชจ้่ายสนับสนุนการเปิด
ศูนย์วิทยบริการนอกเวลา 

180,000.00 67,600.00 37.56 112,400.00 

   08.03 ค่าดูแลระบบโปรแกรม
บริหารงานห้องสมุด 

75,000.00 75,000.00 100 0 

   08.04 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ฝ่ายวิทยบริการ 

350,000.00 264,049.77 75.44 85,950.23 

13.06 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์หนังสือ ต าราและ
วารสารวิชาการ 

1,000,000.00 233,478.27 23.35 766,521.73 

   2.1 ค่าหนังสอื ต ารา 600,000.00 80,313.95 13.39 519,686.05 
   2.2 ค่าฐานขอ้มูล และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

200,000.00 10,428.00 5.21 189,572.00 

   2.3 ค่าวารสารและหนังสือพิมพ ์ 200,000.00 142,736.32 71.37 57,263.68 

21.06 ครุภัณฑ์ฝ่ายวทิยบริการ 255,569.00 255,569.00 100 0 

รวม 2,010,569.00 944,546.04 46.98 1,066,022.96 
 

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

 

 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาฝ่ายตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
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ตัวชี้วัดที่ 10 เวลาเฉลี่ยในการเตรียมหนังสือใหม่ เริ่มตั้งแต่หลังการตรวจรับจนถึงน าออกให้บริการ 
 

ฝ่ายวิทยบริการได้ร่วมกันก าหนดเวลาในกระบวนการเตรียมหนังสือใหม่ออกให้บริการ โดย
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ จะมีการควบคุมเวลาตั้งแต่การวิเคราะห์เรื่อง จัดระบบ ก าหนด  
หัวเรื่อง และป้อนข้อมูลลงในฐานข้อมูลห้องสมุด รวมถึงขั้นตอนการประทับตรา ติดบาร์โค้ด  และลงรหัส
ข้อมูล RFID จนถึงน าออกให้บริการ ควรใช้เวลาด าเนินการแต่ละรายการไม่เกิน 15 นาที หรือ 5 วัน ต่อ
หนังสือไม่เกิน 100 เล่ม ดังรายละเอียดตามผังปฏิบัติงาน (Workflow) ซึ่งผลการด าเนินงานสามารถ
ปฏิบัติได้ตามข้อก าหนด 

ผังปฏิบัติงาน การเตรียมหนังสือใหม่ออกบริการ 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
24 รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิทยบริการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ตัวชี้วัดที่ 11 ค่าเฉลี่ยต่อปีของการพัฒนาบุคลากรในฝา่ย 

บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะท าให้ภารกิจของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์              
การสนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมการอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ จึง
เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ในภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2558 บุคลากรฝ่ายวิทยบริการได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาในลักษณะต่าง ๆ 
รวมทั้งสิ้น 73 ชั่วโมงหรือเฉลี่ยคนละ 11 ชั่วโมง ดังรายละเอียดในตาราง 11 โดยจ าแนกเป็นกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรที่โรงเรียนจัด และการเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้   
  1) การอบรม ประชุม สัมมนา ที่โรงเรียนจัด ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
บุคลากรฝ่ายวิทยบริการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ในเรื่องที่โรงเรียนจัดขึ้น รวมทั้งสิ้น 65 ชั่วโมง  

2) การร่วมอบรม ประชุม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคลากร
ของโรงเรียนทุกคนเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง และการเพิ่มศักยภาพตนเองในด้านต่างๆ ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 บุคลากรฝ่ายวิทยบริการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น 
8 ชั่วโมง  

ตาราง 11 การเข้าร่วมการอบรม การประชุม และการสัมมนาของบุคลากรในฝ่ายวิทยบริการ  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

วัน เดือน ปี เรื่อง/หน่วยงานที่จัด 

รายชื่อบุคลากร/จ านวนชั่วโมง 

สุรพล 

นวลจันทร์ 

สิทธิกร 

ชูเกียรติ 

สิรยาภรณ
์ 

บรรลือศักดิ์ 

อรอนงค์ 

25-27 ก.ย. 58 การประชุมระดมความคิดครูและเจ้าหน้าที่ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

7 7 7 7 7 7 7 

11 พ.ย. 58 อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
บุคลากร ในหัวข้อ Learning with iPad  

 2  2 2   

13 พ.ย. 58 อบรมการใช้เครื่อง Scanner เพื่อการท า
เอกสารดิจิทัลและ E-book 

 2 2  2 2  

30 พ.ย. 58 อบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบ
สากล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  

    2   

13 ม.ค. 59 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เขียนอ่านง่าย 
สไตล์แทนไท" 

2 2  2 2   

  รวม 9 13 9 11 15 9 7 

 
 



 
25 รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิทยบริการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับการควบคุมมาตรฐานการด าเนินงานของฝ่าย 
 

 
ในการด าเนินงานต่างๆ ฝ่ายวิทยบริการได้มีการวางแผนงาน และบริหารจัดการงานโดยยึดตาม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน และยังเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและพัฒนางานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ฝ่าย
วิทยบริการยังได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้สามารถด าเนิน
แผนงานต่างๆได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้
 การบริหารจัดการภายในฝ่าย มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในฝ่ายอย่างชัดเจน  
ตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล  โดยยังคงมุ่งเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม  มีการวางแผนงาน 
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน ท าการนิเทศภายใน ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร รวมถึง
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และหลังจากการปฏิบัติงานจะสรุป
ประเมินผลและบันทึกสถิติการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าผลการประเมินและสถิติ
ต่าง ๆ ไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
 การวางแผนงาน/โครงการจะเริ่มจากการศึกษาข้อมูลและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงส ารวจ
ความต้องการของครูและนักเรียน ตลอดจนนโยบายและแผนงานของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบ
วิธีการปฏิบัติงาน และน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงาน และการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มศักยภาพการให้บริการและเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ ในการบริหารจัดการแผนงานจะค านึงถึงเรื่องการประหยัด ความคุ้มทุน และประสิทธิผลที่จะ
ได้รับ ทุกโครงการจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและศึกษาข้อมูลอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 

ระดับ การควบคุมมาตรฐานการด าเนนิงาน 
5 มีระบบการประกันคุณภาพห้องสมุด (Library Quality Assurance ) 
4 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานของฝ่าย 
3 พัฒนาห้องสมดุไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการบริหาร

จัดการและใหบ้ริการ 
2 มีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการควบคุมภายใน โดยค านึงถึงการลดต้นทุน และ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน  
1 มีแผนงานและงบประมาณในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  



 
26 รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิทยบริการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 

 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิทยบริการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
ดังนี้ 

1. ออกแบบและจัดท าโปสเตอร์ในหัวข้อ Educational values of Mahidol Wittayanusorn 
School เพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในการแปลข้อมูลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

 
 

2. จัดท าเล่มบทคัดย่อ (Proceedings) และสูจิบัตรส าหรับงาน MWITS Science Fair 2016 โดย
ออกแบบปก องค์ประกอบต่างๆ จัดท าดัชนีค าส าคัญและดัชนีผู้แต่ง รวมถึงจัดท ารูปเล่มส าหรับตีพิมพ ์

         
 
 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

ภาพที่ 5 รูปเล่มบทคัดย่อและสูจิบัตรงาน MWITS Science Fair 2016 

 
ภาพที่ 4  โปสเตอร์ในหัวข้อ Educational values of Mahidol Wittayanusorn 
School 



 
27 รายงานผลการปฏิบัติงาน ฝ่ายวิทยบริการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 
3. จัดกิจกรรม Open House โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการในหัวข้อ บัวในวิถีไทย มีการจัด

แสดงตัวอย่างส่วนต่างๆของดอกบัว สรรพคุณทางยา กิจกรรมพับกลีบบัว โอริกามิดอกบัว  และกิจกรรม
ปริศนาพาโชคโดยถามค าถามเกี่ยวกับความรู้รอบตัว ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 4. ออกแบบและจัดท าโปสเตอร์ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อ
ต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากสาขาวิชาภาษาต่างประเทศและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในการตรวจทานข้อมูลภาษาอังกฤษ และ
สาขาวิชารวมถึงชุมนุมต่างๆ ในการจัดแสดงโครงงาน นวัตกรรม และผลงานที่น่าสนใจที่เกิดจากการค้นคว้า
และการประดิษฐ์ของนักเรียน 
 

ภาพที่ 6 บรรยากาศการจัดกิจกรรม Open House ภายในศูนย์วิทยบริการ 
 

 
ภาพที่ 7 โปสเตอร์ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอน โรงเรยีนมหิดลวิทยานสุรณ ์


