
สรุปการปฏิบัติงานส่วนงานธุรการ  
ประจ ำเดือนธันวำคม 2562 

 
 

ชื่องาน 
ผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ งานที่จะด าเนินการต่อไป 

จ านวน หน่วยนับ 
1 หน่วยบริหำรและสำรบรรณ 
1.1 กำรจัดท ำหนังสือติดตอ่รำชกำร  
- หนังสือติดต่อหน่วยงำนภำยใน – 
ภำยนอก  32  ฉบับ 
- หนังสือตอบขอบคุณหนังสือ
อภินันทนำกำร  73 ฉบับ 

105 ฉบับ -  1.1 กำรจัดท ำหนังสือติดตอ่รำชกำร - 
หนังสือติดต่อหน่วยงำนภำยใน – 
ภำยนอก    
- หนังสือตอบขอบคุณหนังสือ
อภินันทนำกำร   

1.2 กำรรับหนงัสือและกำรส่งหนังสือ
รำชกำร  
- ส่งหนังสือรำชกำรภำยใน – ภำยนอก  
32   ฉบับ 
- ส่งหนังสือตอบขอบคุณหนงัสือ
อภินันทนำกำร 73 ฉบับ 
- รับหนังสือรำชกำรภำยใน – ภำยนอก   
20 ฉบับ 
- รับหนังสือรำชกำรภำยใน – ภำยนอก
จำกธรุกำรสำรบัญอิเล็กทรอนกิส์102 ฉบับ 

227 ฉบับ - 
 

 1.2 กำรรับหนงัสือและกำรส่งหนังสือ
รำชกำร  
- ส่งหนังสือรำชกำรภำยใน – ภำยนอก       
- ส่งหนังสือตอบขอบคุณหนงัสือ
อภินันทนำกำร   
- รับหนังสือรำชกำรภำยใน – ภำยนอก       
- รับหนังสือรำชกำรภำยใน – ภำยนอก
จำกธรุกำรสำรบัญอิเล็กทรอนกิส์   

1.3 กำรเก็บหนงัสือรำชกำร 332 ฉบับ -  1.3 กำรเก็บหนงัสือรำชกำร 
1.4 งำนกำรประชุม 
- งำนประชุม 1  ครั้ง 
- งำนประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ   
1 ครั้ง 

2 ครั้ง -  1.4 งำนกำรประชุม 
- งำนประชุม    
- งำนประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ  

1.5 งำนบริหำรงำนบุคคล  
- กำรเช็ควันลำของบุคลำกร 

14 ครั้ง -  1.5 งำนบริหำรงำนบุคคล  
- กำรเช็ควันลำของบุคลำกร 



 
สรุปการปฏิบัติงานส่วนงานธุรการ  

ประจ ำเดือนธันวำคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่องาน 
ผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ งานที่จะด าเนินการต่อไป 

จ านวน หน่วยนับ 

1 หน่วยบริหำรและสำรบรรณ 
1.6 งำนอำคำรสถำนที ่
- บ ำรุงรักษำลิฟต ์       1     ครั้ง 
- ระบบไฟฟ้ำ,ประปำ   13   ครั้ง 
- รักษำควำมสะอำด    16   ครั้ง 
- อื่นๆ 

30 ครั้ง  
- 

 1.6 งำนอำคำรสถำนที่  
- บ ำรุงรักษำลิฟต์  
- ระบบไฟฟ้ำ,ประปำ 
- รักษำควำมสะอำด 
- อื่นๆ 

1.7 จัดท ำจดหมำยข่ำวส ำนักฯ 1 ครั้ง -  1.7 จัดท ำจดหมำยข่ำวส ำนักฯ 

2. หน่วยกำรเงินและพัสดุ 
2.1 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 14 ฎีกำ -  2.1 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 



สรุปการปฏบิัติงานส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ  
ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 

 
 

ชื่องาน 
ผลงาน 

ปัญหาและอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะจากคณะ

กรรมการฯ 
งานที่จะด าเนินการต่อไป 

จ านวน หน่วยนับ 
1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
   1.1 คัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ          0 รายการ   ด าเนินการจัดซื้อ และเบิกจ่ายค่าหนังสือ รวมทั้ง

ส่งรายการจัดซื้อหนังสือให้กับผู้คัดเลือกหนงัสือ
ให้ทราบ 

   1.2 ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 141 เล่ม 
   1.3 ประทับตราหนังสือ 141 เล่ม 
   1.4 ตรวจสอบราคาหนังสือหายกับทะเบียน 6 เล่ม 
2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
   2.1 วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 116 รายการ  

 
 ด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

ด าเนินการเพิ่ม ITEM หนังสือลงฐานข้อมูล 
ด าเนินการ Upload ระเบียน 

   2.2 ลงรายการบรรณานุกรมในฐานข้อมลู (MARC21) 116 ระเบียน 
   2.2 เพิ่ม ITEM ในฐานข้อมูล 239 ระเบียน 
   2.3 Upload รายการ Union Catalog 118 ระเบียน 
   2.4 จัดท าระเบียนฤตภาคเนื้อหาเต็ม 8 ระเบียน 
   2.5 จัดท าระเบียนจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 0 ระเบียน 
3. งานซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
   3.1 การเย็บเล่ม ท าปกแข็ง  266 เล่ม  

 
 

 ด าเนินการเย็บเล่ม ท าปกแข็ง เขียนสัน ติด 
RFID และซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือช ารุด    3.2 เขียนสนั ปก หนังสือ 279 เล่ม 

   3.3 ติด Tag RFID และบัตรก าหนดส่ง 266 เล่ม 
   3.4 ซ่อมบ ารุงรักษาหนังสือช ารุด 0 เล่ม 
   3.5 จัดท ารายชื่อสื่อสิ่งพิมพ์ส่งงานบริการ 266 รายการ 



การลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานขอ้มูลห้องสมุด แยกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
2562 2563 

รวม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

หนังสือภาษาอังกฤษ 
BKE0X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ 2 0 1           
BKE1X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ 2 0  0           
BKE2X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ 1 1 4           
BKE3X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ 23 3 10           
BKE4X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ 6 1 1           
BKE5X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ 7 0 1           
BKE6X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ 22 4 5           
BKE7X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ 7 1 2           
BKE8X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ 2 3 8           
BKE9X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ 5 1 1           
DISE วิทยานิพนธ์-อังกฤษ 0 0 0           
FICE นวนิยาย-อังกฤษ 0 0 0           
JE  เยาวชน-อังกฤษ 0 0 0           
LAWE หนังสือกฎหมาย-ภาษาอังกฤษ 4 1 2           
REFE หนังสืออ้างอิง-อังกฤษ 0 0 0           
RESE งานวิจัย-อังกฤษ 0 0 0           

รวมหนังสือภาษาอังกฤษ 81 15 35           



การลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานขอ้มูลห้องสมุดแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ) 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
2562 2563 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

หนังสือภาษาไทย 

BKT0X หนังสือทั่วไป-ไทย 6 10 13           

BKT1X หนังสือทั่วไป-ไทย 8 4 2           

BKT2X หนังสือทั่วไป-ไทย 3 3 4           

BKT3X หนังสือทั่วไป-ไทย 71 30 33           

BKT4X หนังสือทั่วไป-ไทย 7 6 6           

BKT5X หนังสือทั่วไป-ไทย 11 10 2           

BKT6X หนังสือทั่วไป-ไทย 30 29 19           

BKT7X หนังสือทั่วไป-ไทย 13 3 17           

BKT8X หนังสือทั่วไป-ไทย 8 4 4           

BKT9X หนังสือทั่วไป-ไทย 32 7 19           

DIST วิทยานิพนธ์-ไทย 20 0 0           

FICT นวนิยาย-ไทย 3 10 3           

JT  เยาวชน-ไทย  8 0 0           

SS  เรื่องสั้น-ไทย 1 0 0           

LAWT หนังสือกฎหมาย-ภาษาไทย 8 8 21           

LOP  สารสนเทศท้องถิ่น 6 15 9           

REFT หนังสืออ้างอิง-ไทย 1 1 2           

REST งานวิจัย-ไทย 37 6 1           

SET ตลาดหลักทรัพย์ฯ 0 0 0           

รวมหนังสือภาษาไทย 273 146 155           



การลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานขอ้มูลห้องสมุดแยกตมประเภททรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ) 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
2562 2563 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
ซีดีรอมและฐานข้อมูล 

BM  ซีดีรอมประกอบหนังสือ 7 0 1           
CDRE ซีดีรอม-อังกฤษ 0 0 0           
CDRT ซีดีรอม-ไทย 2 0 0           
VCDE วิดีโอดิกส์-อังกฤษ 0 0 0           

VCDT วิดีโอดิกส์-ไทย 144 11 24           
AC จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 0 0 0           
CP กฤตภาคสารสนเทศท้องถิ่น 20 5 8           
Article ดรรชนีวารสาร 80 28 65           

รวมประเภทสื่อทั้งหมด 607 200 288           
 
 

จ านวนรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศเข้าสหบรรณานุกรม (UCTAL)  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ทรัพยากรสารสนเทศใน UCTAL 2562 2563 
รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
Book (11,379) 186 159 96           
Visual (614) 10 26 22           
Computer file (137) 2 0 0           

                             รวม 198 185 118           
Records in UC database              
Master Record (5,487) 113 106 78           
Symbol Record (6,734) 85 79 40           

รวมทั้งหมด (12,221)  12,419 12,604 12,722           
 



สรุปการปฏิบัติงานส่วนงานบริการสารสนเทศ 
ประจ ำเดือนธันวำคม 2562   

ชื่องำน 
ผลงำน 

ปัญหำและอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะจำกคณะ

กรรมกำรฯ 
งำนที่ 

จะด ำเนินกำรต่อไป จ ำนวน หน่วยนับ 
1 หน่วยบริการยืม-คืน 
   1.1 กำรให้บริกำรยืม-คืน 500 เล่ม      1.1 กำรให้บริกำรยืม-คืน 
      1.1.1 กำรให้บริกำรยืมตู้อัตโนมัติ 74 เล่ม         1.1.1 กำรให้บริกำรยืมตู้อัตโนมัติ 
      1.1.2 กำรให้บริกำรคืนตู้อัตโนมัติ 275 เล่ม         1.1.2 กำรให้บริกำรคืนตู้อัตโนมัติ 
   1.2 บันทึกข้อมูลสมำชิก   20 คน      1.2 บันทึกข้อมูลสมำชิก   
   1.3 กำรทวงถำม   - ชื่อเรื่อง      1.3 กำรทวงถำม   
   1.4 กำรปรับเมื่อส่งคืนเกินก ำหนดและท ำ
บัญชี 

88 เล่ม      1.4 กำรปรับเมื่อส่งคืนเกินก ำหนดและท ำบัญชี 

   1.5 กำรจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศข้ึนชั้น 1528 เล่ม      1.5 กำรจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศข้ึนชั้น 
   1.6 ควบคุมระบบกำรยืม   - ครั้ง      1.6 ควบคุมระบบกำรยืม   
   1.7 ตรวจสอบหนี้ผู้ใช้บริกำร 369 ครั้ง      1.7 ตรวจสอบหนี้ผู้ใช้บริกำร 
   1.8 จัดท ำสถิติและรำยงำนเกี่ยวกับกำรยืม   1 ครั้ง      1.8 จัดท ำสถิติและรำยงำนเกี่ยวกับกำรยืม   
   1.9 สถิติผู้เข้ำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

7112 คน      1.9 สถิติผู้เข้ำใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

   1.10 ตรวจสอบจุดทำงเข้ำออก 1823 รำยกำร      1.10 ตรวจสอบจุดทำงเข้ำออก 
   1.11 บริกำรรับฝำกของ 4412 คน      1.11 บริกำรรับฝำกของ 
2. หน่วยบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
   2.1 กำรคัดเลือก/จัดหำวำรสำรและ  
หนังสือพิมพ์ 

- ชื่อเรื่อง      2.1 กำรคัดเลือก / จัดหำวำรสำรและ
หนังสือพิมพ์ 

   2.2 ลงทะเบียนวำรสำร หนังสือพิมพ์   
น ำออกให้บริกำร 

73 ฉบับ      2.2 ลงทะเบียนวำรสำร หนังสือพิมพ์ น ำออก
ให้บริกำร 



 

 

 

 

   2.3 จัดสร้ำงฐำนข้อมูลดรรชนีวำรสำร   64 รำยกำร      2.3 จัดสร้ำงฐำนข้อมูลดรรชนี วำรสำร   
   2.4 ก ำหนดค ำดรรชนีวำรสำรเพื่อกำรสืบค้น 108 รำยกำร      2.4 ก ำหนดค ำดรรชนีวำรสำรเพื่อกำรสืบค้น 
   2.5 เตรียมวำรสำรเพื่อส่งเย็บเล่ม - เล่ม      2.5 เตรียมวำรสำรเพื่อส่งเยบ็เล่ม 
   2.6 ให้บริกำรยืม - คืน วำรสำร 11 ฉบับ      2.6 ให้บริกำรยืม - คืน วำรสำร 
   2.7 บริกำรหนังสือพิมพ์ล่วงเวลำ 90 ฉบับ      2.7 บริกำรหนังสือพิมพ์ล่วงเวลำ 
   2.8 บริกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกรำช 
กิจจำนุเบกษำ 

1 ครั้ง      2.8 บริกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกรำช 
กิจจำนุเบกษำ 

   2.9 ต่ออำยุกำรบอกรับวำรสำรและ
หนังสือพิมพ์ 

- ครั้ง      2.9 ต่ออำยุกำรบอกรับวำรสำรและ
หนังสือพิมพ์ 

   2.10 จัดท ำสถิติและรำยงำนเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำร   

2 ครั้ง      2.10 จัดท ำสถิติและรำยงำนเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำร   

   2.11 ตอบขอบคุณวำรสำรอภินันทนำกำร - เล่ม      2.11 ตอบขอบคุณวำรสำรอภินันทนำกำร 
3. หน่วยบริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า 
   3.1 แนะน ำเก่ียวกับกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศ   

176 ครั้ง      3.1 แนะน ำเก่ียวกับกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศ   

   3.2 ตอบค ำถำมเม่ือมีผู้ต้องกำรควำม
ช่วยเหลือ   

217 ครั้ง      3.2 ตอบค ำถำมเม่ือมีผู้ต้องกำรควำมช่วยเหลือ   

   3.3 บริกำรให้น ำหนังสือออกไปถ่ำยส ำเนำ - เล่ม      3.3 บริกำรให้น ำหนังสือออกไปถ่ำยส ำเนำ 
   3.4 ตรวจรับรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ใหม่ 

329 รำยกำร      3.4 ตรวจรับรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ 

   3.5 ส ำเนำสื่อสำรสนเทศด้วยสแกนเนอร์ - ไฟล์      3.5 ส ำเนำสื่อสำรสนเทศด้วยสแกนเนอร์ 
   3.6 สถิติกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศแต่ละ
หมวดหมู่ (in house use) 

330 
 

รำยกำร      3.6 สถิติกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศแต่ละ
หมวดหมู่ (in house use) 



 

4. หน่วยบริการเพื่อส่งเสริมการใช้บริการ 
   4.1 ปฐมนิเทศและแนะน ำกำรใช้บริกำรของ
ส ำนักฯ 

- ครั้ง      4.1 ปฐมนิเทศและแนะน ำกำรใช้บริกำรของ
ส ำนักฯ 

   4.2 กำรจัดกิจกรรมน ำชม (Library Tour) - ครั้ง      4.2 กำรจัดกิจกรรมน ำชม (Library Tour) 
   4.3 กิจกรรมฝึกอบรมสืบค้นสำรสนเทศและ
กำรใช้บริกำร 

- ครั้ง      4.3 กิจกรรมฝึกอบรมสืบค้นสำรสนเทศและ
กำรใช้บริกำร 

   4.4 จัดท ำเอกสำร/สื่อประชำสัมพันธ์บริกำร 6 ครั้ง      4.4 จัดท ำเอกสำร/สื่อประชำสัมพันธ์บริกำร 
   4.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศ    

1 ครั้ง      4.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศ    

   4.6 ท ำรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ใหม่แจ้งแก่ผู้ใช้บริกำร   

209 รำยกำร      4.6 ท ำรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่แจ้ง
แก่ผู้ใช้บริกำร   

5. หน่วยสารสนเทศท้องถิ่น 
   5.1 กำรด ำเนินงำนคัดเลือก จัดหำ 
สำรสนเทศท้องถิ่น 

17 รำยกำร      5.1 กำรด ำเนินงำนคัดเลือก จัดหำ 
สำรสนเทศท้องถิ่น 

   5.2 รวบรวม จัดระบบ สำรสนเทศท้องถิ่นใน
เว็บไซต์ 

1 รำยกำร      5.2 รวบรวม จัดระบบ สำรสนเทศท้องถิ่นใน
เว็บไซต์ 

   5.3 กำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ท้องถิ่น 

6 รำยกำร      5.3 กำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ท้องถิ่น 

6. หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน 
   6.1 กำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน - ครั้ง      6.1 กำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
   6.2 ฝึกอบรมแก่ชุมชน บุคลำกร จำกสถำบัน 
องค์กรต่ำงๆ 

- ครั้ง      6.2 ฝึกอบรมแก่ชุมชน บุคลำกร จำกสถำบัน 
องค์กรต่ำงๆ 

   6.3 งำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของ
นักศึกษำ 

- คน      6.3 งำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของ
นักศึกษำ 



สรุปการปฏิบัติงานส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประจ ำเดือน ธันวำคม 2562 

ชื่องาน 
ผลงาน ปัญหาและ

อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ

จากคณะ
กรรมการฯ 

งานที่จะด าเนินการต่อไป 
จ านวน หน่วย

นับ 
1. หน่วยระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ 
   1.1 ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำระบบ 30 ครั้ง      1.1 ควบคุม ดูแล บ ำรุงรักษำระบบ 
   1.2 บริหำรจัดกำรข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 31 ครั้ง      1.2 บริหำรจัดกำรข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
2. หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.1 ออกแบบ วิเครำะห์ควำมต้องกำร พัฒนำเว็บไซต์ 18 ไฟล์      2.1 ออกแบบ วิเครำะห์ควำมต้องกำร พัฒนำเว็บไซต์ 
   2.2 เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเคลื่อนที่ผ่ำน
ระบบ Kiosk 

5 ครั้ง      2.2 เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเคลื่อนที่
ผ่ำนระบบ Kiosk 

3. หน่วยสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   3.1 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - รำยกำร      3.1 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   3.2 จัดหำฐำนข้อมูลออนไลน์ E-Book และ E-Journal - ครั้ง      3.2 จัดหำฐำนข้อมูลออนไลน์ E-Book และ E-Journal 
   3.3 วิเครำะห์ ท ำรำยกำรในฐำนข้อมูลสื่อโสตทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 12 รำยกำร      3.3 วิเครำะห์ ท ำรำยกำรในฐำนข้อมูลสื่อโสตทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   3.4 เตรียมสื่อเพื่อน ำออกให้บริกำร 25 รำยกำร      3.4 เตรียมสื่อเพื่อน ำออกให้บริกำร 
   3.5 แปลงสัญญำณ ส ำเนำสื่อ 11 รำยกำร      3.5 แปลงสัญญำณ ส ำเนำสื่อ 
   3.6 บริกำรสื่อโสตฯสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 186 รำยกำร      3.6 บริกำรสื่อโสตฯสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   3.7 บริกำรห้องสำรสนเทศต่ำงๆ 11 ครั้ง      3.7 บริกำรห้องสำรสนเทศต่ำงๆ 
   3.8 บริกำรพิมพ์ข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต ฐำนข้อมูล 68 คน      3.8 บริกำรพิมพ์ข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต ฐำนข้อมูล 
   3.9 บริกำรกำรใช้บริกำรสืบค้นอินเทอร์เน็ต/สื่อโสตฯ 976 คน      3.9 บริกำรกำรใช้บริกำรสืบค้นอินเทอร์เน็ต/สื่อโสตฯ 
   3.10 บริกำรฉำยสำรคดีและภำพยนตร์ 3 ครั้ง      3.10 บริกำรฉำยสำรคดีและภำพยนตร์ 
   3.11 ออกแบบตกแต่งสื่อกรำฟิกทุกประเภท 15 งำน      3.11 ออกแบบตกแต่งสื่อกรำฟิกทุกประเภท 
4. หน่วยตรวจสอบบ ารุงรักษา 
   4.1 ตรวจสอบบ ำรุงรักษำวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนวัสดุ 26 ครั้ง      4.1 ตรวจสอบบ ำรุงรักษำวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนวัสดุ 
   4.2 ดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 28 ครั้ง      4.2 ดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
   4.3 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำกำรใช้งำนและแก้ปัญหำ 71 ครั้ง      4.3 ให้ค ำแนะน ำปรึกษำกำรใช้งำนและแก้ปัญหำ 


