ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มกี ารดาเนินงาน
ต่างๆ ตามภารกิจของสานักวิทยบริการฯ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีก่ าหนดไว้ สานักวิทยบริการฯ
จึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทารายงานประจาปี ๒๕๕๓ เป็นผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อเผยแพร่แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ผูส้ นใจทัวไป
่
สานักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการจัดทา
รายงานประจาปี ๒๕๕๓ ฉบับนี้ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่ารายงานประจาปี
ฉบับนี้คงเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและมหาวิทยาลัยสืบไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จนั ทรัตน์ กิง่ แสง)
ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ประวัตสิ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย
โครงสร้างการบริหารงาน
บทบาทและหน้าทีข่ องสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่
บุคลากร
งบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ผลการดาเนิ นงาน
สานักงานผูอ้ านวยการ
ฝา่ ยวิทยบริการ
ฝา่ ยเทคโนโลยีการศึกษา
ฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม

1
5
8
10
15
29
31
35
36
40
44
55

ประวัติ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนแทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ความเป็ นมา
หอสมุดวิทยาลัยครู จนั ทรเกษม ซึ่ งเดิมตั้งอยูท่ ี่อาคาร 1 ชั้นล่างมีขนาด 1 ห้องเรี ยนมีอาจารย์ไข่มุก มิลินทเลข
เป็ น บรรณารักษ์ และมีผชู ้ ่วยบรรณารักษ์ 1 คน
เมื่ อ พ.ศ.2511 มี ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด มากขึ้ น จึ ง ย้า ยห้ อ งสมุ ด ไปบริ เ วณชั้น ล่ า งของอาคาร 2 (อาคาร
ศึกษาศาสตร์ ปัจจุบนั ) ซึ่ งมีเนื้อที่กว้างขวางซึ่ งบรรจุผใู ้ ช้บริ การได้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณจากกรมฝึ กหัดครู สร้างอาคารหอสมุดเป็ นอาคารเอกเทศ 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 1,162
ตารางเมตร มี ที่ นั่ง อ่ า นหนัง สื อประมาณ 300 ที่ นั่ง และเปิ ดให้บ ริ ก าร แก่ นัก ศึ ก ษา ครู อาจารย์ โดยมี อ าจารย์
บรรณารักษ์บริ หารงานรวม 7 คน

ปี พ.ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิ การ จึงออกประกาศ เล่มที่ 93 ตอนที่ 82 ราชกิจจา-นุเบกษา ลงวันที่ 8 มิถุนายน
2519 เรื่ อง การแบ่งส่ วนราชการในวิทยาลัยครู จนั ทรเกษม กรุ งเทพมหานคร ให้ แผนก หอสมุด สังกัดในสานักงาน
อธิการบดี
ปี พ.ศ.2525 ได้เปลี่ยนชื่ อ เป็ น หอสมุดมานิ จชุ มสาย โดยถือเอา นามของ ม.ล. มานิ จ ชุ มสาย ผูเ้ ป็ นอาจารย์
ใหญ่คนแรกของโรงเรี ยนฝึ กหัดครู มธั ยม
ปี พ.ศ.2530 กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ เล่มที่ 104 ตอนที่ 73 ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 17 เมษายน
2530 เรื่ อง การแบ่งส่ วนราชการในวิทยาลัยครู จนั ทรเกษม กรุ งเทพมหานคร โดยการปรับเปลี่ยนให้ แผนก “หอสมุด”
เป็ น “ฝ่ ายหอสมุด” สังกัดสานักส่ งเสริ มวิชาการ
\
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ปี พ.ศ. 2541 ได้รับจัดสรรงบประมาณพร้ อมรู ปแบบอาคาร จากสภาสถาบันราชภัฏ เป็ น
อาคาร 8 ชั้น มีพ้นื ที่ใช้สอย ประมาณ 4,800 ตารางเมตร

ปี พ.ศ.2542 หอสมุด เปลี่ยนเป็ น “สานักวิทยบริ การ” และขนย้ายมาใช้พ้นื ที่บริ การที่อาคาร 8 ชั้น
ปี พ.ศ.2544 สถาบัน ฯ ได้จดั สรรงบประมาณรายได้ ปี การศึกษา 2544 วงเงิน 7,575,588 บาท เป็ นค่าปรับแต่ง
ภายในอาคารให้มีสภาพสอดคล้องกับการใช้งาน ดูดี ทันสมัย ทั้งนี้ มีการดาเนิ นการเป็ น 2 ขั้นตอน คือ จัดจ้างออกแบบ
และจัดจ้างปรับปรุ งตกแต่ง ในช่วงระหว่างการปรับตกแต่งภายในอาคารต้องขนย้ายส่ วนทางานทั้งหมดกับส่ วนบริ การ
บางส่ วนกลับมาที่อาคารมานิ จ ชุ มสาย ต่อเมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 การปรับแต่งภายในอาคารจึงแล้วเสร็ จ จึงขนย้าย
ทั้งหมดกลับมาที่ อาคาร 8 ชั้น
ปี พ.ศ.2546 ได้รับงบจัดสรรงบประมาณรายได้ เพิ่มเติม จานวน 3,722,027 บาท ให้จดั หาครุ ภณ
ั ฑ์ประกอบ
อาคารในส่ วนที่ขาด การจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์จากงบประมาณจานวนนี้ ได้ดาเนิ นการแล้วเสร็ จในเดื อน เมษายน พ.ศ.2547
สานักวิทยบริ การได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับพัฒนา ลักษณะการดาเนิ น งานของห้องสมุดตามแนวคิดใหม่ที่ให้บริ การ
สื่ อสารสนเทศหลากประเภท ทั้งระบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ รวมทั้งมีความสวยงามทันสมัย มีส่วนทาการดังนี้
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
ชั้น 4
ชั้น 5

บริ การสอบถาม, มุมคุ ณธรรม, บริ การฝากของ, มุมความรู ้ ตลาดทุ น (Set Corner), ห้องอ่าน
หนังสื อพิมพ์, ห้องอ่านวารสาร และแสดงนิทรรศการ, บริ การถ่ายสาเนา
หนังสื ออ้างอิง, วารสารล่วงเวลา, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, งานซ่อมบารุ งสิ่ งพิมพ์, งานเทคนิ ค
สิ่ งพิมพ์, วารสารเย็บเล่ม, บริ การตอบคาถามช่วยการค้นคว้า
หนังสื อทัว่ ไป, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, บริ การยืม-คืน หนังสื อ, ห้องหนังสื อกฎหมาย
หนังสื อทัว่ ไป, บริ การช่วยการค้นคว้า, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, หนังสื อวิจยั และวิทยานิ พนธ์,
ห้องบัณฑิตศึกษา
หนังสื อทั่วไป, หนังสื อนวนิ ยาย/เรื่ องสั้น, หนังสื อภาษาต่างประเทศ, งานจัดหาและวิเคราะห์
สารสนเทศ, ห้องเซิฟเวอร์
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ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

บริ การอิ นเตอร์ เน็ ต, บริ การวีดิทศั น์/ซี ดี, ห้องดู ซีดี รายบุ คคล รายกลุ่ม, ห้องฝึ กการใช้เสี ยงและ
บันทึกเสี ยง, งานซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์ และวีดีโอ, ห้องเซิฟเวอร์,งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผูอ้ านวยการ, ห้องประชุมวิทยสภา, ห้องประชุมวิทยสมาคม, ห้องผูอ้ านวยการสานัก
วิทยบริ การฯ, ห้องรองผูอ้ านวยการสานักฯ
ห้องประชุมวิทยสัมมนา, ห้องมัลติมีเดีย, ฝ่ ายเทคโนโลยีการศึกษา

ปี พ.ศ.2548 กฎกระทรวงศึกษาธิ การ จัดตั้งส่ วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศ เล่มที่
122 ตอนที่ 20 ก ราชกิจจานุ เบกษา ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 เปลี่ยน“สานักวิทยบริ การ” เป็ น “สานักวิทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยให้ รวบส่ วนงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ มาไว้ดว้ ยกัน จนถึงปัจจุบนั
ปี พ.ศ.2550 ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด “สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิ น ในการสร้ างอาคารหลังใหม่ เพื่อเป็ นพื้นที่สาหรั บให้บริ การห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิวเตอร์ ห้อง
ฝึ กอบรมฯ ห้องควบคุมระบบแม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อไว้สาหรับบริ การแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยฯ ระหว่าง ชั้น 2-6 ของอาคาร 29
สถานที่ดาเนินการ
อาคารสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ชั้น
อาคาร 29 ชั้น 2-6 ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 02-513-6784 ,0-29426900 ต่อ 1700-1708, 2921-2924
http://arit.chandra.ac.th/
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ผูบ้ ริหาร
1. อาจารย์ไข่มุกข์
มิลินทเลข
2. อาจารย์วนา
ชีเพ็งพันธุ์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กุลรัสม์ ภูมิมาศ
4. อาจารย์เพ็ญจันทร์ ศิริชุมแสง
5. อาจารย์สุชีลา
เตชาภิวฒั น์พนั ธุ์
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วลิ าวัลย์ ปานทอง
7. อาจารย์สุชีลา
เตชาภิวฒั น์พนั ธุ์
8. นายสัตวแพทย์ปัญญา สระดอกบัว
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมพร
ปาจรี ยร์ ัตน์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุชีลา
เตชาภิวฒั น์พนั ธุ์
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จนั ทรัตน์ กิ่งแสง

http://arit.chandra.ac.th
สถานที่ดาเนินการ
อาคารสานักวิทยบริ การ 8 ชั้น และอาคาร 29 ชั้น 2-5
โทรศัพท์ 0-2513-6784 , 0-2942-6900
ต่อ 1700 - 1708, 2922 - 2926
http://arit.chandra.ac.th
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ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย
ปรัชญา
“ศูนย์กลางการเรี ยนรู้ สู่ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย สารสนเทศกว้างไกล ร่ วมใจให้บริ การ”

วิสัยทัศน์
เป็ นแหล่งบริ การสื่ อสารสนเทศ พัฒนาระบบเครื อข่าย และผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ สนับสนุ นการศึกษาค้นคว้า วิจยั การเรี ยนการสอนออนไลน์ และ
เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลิต จัดหา วิเคราะห์ จัดเก็บ อนุรักษ์และบารุ งรักษาสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ
พัฒนาระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต อินทราเน็ต และแม่ข่ายความเร็ วสู ง
ผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนและบริ การโสตทัศนูปกรณ์
ให้บริ การสารสนเทศ บริ การคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ คุณธรรมและจริ ยธรรมใน
การใช้งาน ให้กบั นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทัว่ ไป
ให้บริ การคาปรึ กษา แก้ไขปั ญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครื อข่ายแก่นกั ศึกษา บุคลากรใน
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เป็ นแหล่งฝึ กประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา และให้บริ การห้องประชุม สัมมนา
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และเคเบิ้ลทีวี
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วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

เป็ นศูนย์กลางการจัดหา วิเคราะห์ และจัดเก็บสารสนเทศที่ทนั สมัยในรู ปแบบต่าง ๆ
เป็ นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า วิจยั และบริ การทางวิชาการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
ผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน และบริ การโสตทัศนูปกรณ์ในกิจการของมหาวิทยาลัย
เชื่ อ มต่ อ กับ ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต อย่า งน้อ ย 2 เส้ น ทางในอัต ราเร็ ว ภายในประเทศ 80 Mbps
ต่างประเทศ 16 Mbps
เชื่ อมต่อเครื อข่ายหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อบริ การหน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ในมาตรฐาน Gigabit Ethernet ส่ วนเครื อข่ายย่อยภายในอาคารเชื่ อมต่อด้วยความเร็ วใน
มาตรฐาน Fast Ethernet ไปจนถึงจุดเชื่อมต่อปลายทาง
ให้บริ การ Dial Up ผ่านระบบโทรศัพท์ จานวน 200 ช่ องสัญญาณ และมีจุดบริ การ Wireless ภายใน
มหาวิทยาลัย 27 จุด
ส่ งเสริ มให้หน่วยงานและอาจารย์ จัดทาโฮมเพจ เพื่อให้บริ การสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย โดย
ผ่านทางเคเบิ้ลทีวี เว็บไซต์ ฯลฯ
ส่ งเสริ มให้อาจารย์จดั ทาเว็บเพจรายวิชา เพื่อเป็ นทรัพยากรในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ต่อไป
ศึกษาวิจยั หาแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และการจัดการความปลอดภัย ของระบบเครื อข่ายเพื่อให้ได้
แนวทางที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดและประหยัด
เป็ นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ สารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน้ า 7

นโยบาย
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนาไปใช้ในการบริ การและบริ หารจัดการ
2. จัดหาและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. จัดหา จัดทา และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเนื้ อหาเติม (Full Text Database) และฐานข้อมูลบรรณานุกรม
(Bibliographic Database)
4. จัดทาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และเชื่อมโยงเครื อข่ายข้อมูล
5. จัดหา พัฒนา และผลิตสื่ อสารสนเทศเพื่อให้บริ การทางการศึกษา
6. พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ โดยมีการจัดระบบเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. ส่ งเสริ มการบริ การวิชาการสู่ ทอ้ งถิ่นและสังคม
8. จัดหา พัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพด้านการผลิต การบริ การ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. เป็ นศูนย์กลางการฝึ กอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านสารสนเทศ
10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีประสิ ทธิภาพ
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โครงสร้างการบริหารงาน
ผูอ้ านวยการ
สานักวิ ทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายวิ ทยบริ การ
สานักงาน
ผูอ้ านวยการ

ฝ่ าย
วิ ทยบริ การ

- งานบริหารและธุรการ - งานพัฒนาและ

- งานคลังและพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
- งานอาคารสถานที่
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานประชาสัมพันธ์

วิเคราะห์สารสนเทศ
- งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ
- งานสิง่ พิมพ์ต่อเนื่อง
- งานซ่อมบารุง
ทรัพยากรสารสนเทศ

รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายเทคโนโลยี
การศึกษา
- งานผลิต จัดหาสื่อโสตทัศน์
- งานเคเบิล้ ทีว ี / โทรทัศน์
วงจรปิด
- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ, เสียง,
มัลติมเี ดีย
- งานบริการเครือ่ งเสียง

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- งานอบรมและพัฒนา

บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- งานระบบเครือข่าย
- งานระบบ ฐานข้อมูล
- งานพัฒนาโฮมเพจ
- งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- งานซ่อมบารุง
- งานบริการสืบค้น
สารสนเทศ
(ห้องปฏิบตั กิ าร)
- งานบริ การ E - Learning

หน้ า 9

บทบาทและหน้ าทีข่ องสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้แบ่งโครงสร้ างการบริ หาร
ประกอบด้วย 4 ฝ่ าย คือ สานักงานผูอ้ านวยการ ฝ่ ายวิทยบริ การ ฝ่ ายเทคโนโลยีการศึกษา และฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีบทบาทและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. สานักงานผูอ้ านวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1.1. งานบริ หารและธุรการ
1.2. งานนโยบายและแผน
1.3. งานคลังและพัสดุ
1.4. งานบริ การวิชาการ
1.5. งานประกันคุณภาพการศึกษา
1.6. งานอาคารสถานที่
1.7. งานประชาสัมพันธ์
2. ฝ่ ายวิทยบริ การ
2.1. งานพัฒนาและวิเคราะห์สารสนเทศ
2.2. งานบริ การทรัพยากรสารสนเทศ
2.3. งานสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.4. งานซ่อมบารุ งทรัพยากรสารสนเทศ
3. ฝ่ ายเทคโนโลยีการศึกษา
3.1. งานผลิต สาเนา สื่ อการเรี ยนการสอน และวีดีทศั น์เพื่อการศึกษา
3.2. งานบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ เสี ยง มัลติมิเดีย
3.3. งานเคเบิ้ลทีวี / โทรทัศน์วงจรปิ ด
3.4. งานบริ การเครื่ องเสี ยง และโสตทัศนูปกรณ์
3.5. งานซ่อมบารุ งเครื่ องมือโสตทัศนูปกรณ์
4. ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1. งานอบรม และพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2. งานระบบเครื อข่าย
4.3. งานระบบฐานข้อมูล
4.4. งานพัฒนาโฮมเพจ

หน้ า 10
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานซ่อมบารุ ง
งานบริ การสื บค้นสารสนเทศ (ห้องปฏิบตั ิการ)
งานบริ การ E-Learning

อาคารสถานที่
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพ้นื ที่ให้บริ การแยกเป็ น 2 อาคาร ประกอบด้วยอาคารสานักวิทยบริ การ
8 ชั้น และอาคาร 29 ชั้น 2 - ชั้น 6

อาคารสานักวิทยบริการ 8 ชั้น
จัดพื้นที่ให้บริ การดังนี้

ชั้น 1
-

บริ การสอบถาม
บริ การรับฝากของ
บริ การอ่านหนังสื อพิมพ์
บริ การวารสารปั จจุบนั , ล่วงเวลา
เครื่ องตรวจอัตโนมัติ
บริ การถ่ายสาเนา
ลิฟท์ และบันไดทางขึ้น - ลง
ห้องน้ านักศึกษาชาย - หญิง
ห้องน้ าอาจารย์ - เจ้าหน้าที่

-

บริ การสิ่ งพิมพ์รัฐบาล
บริ การหนังสื ออ้างอิง
บริ การช่วยการค้นคว้า
บริ การหนังสื อพิมพ์ล่วงเวลา
บริ การวารสารเย็บเล่ม
ห้องสัมมนากลุ่ม

ชั้น 2

หน้ า 11
- ห้องซ่อมบารุ งทรัพยากรสารสนเทศ
- ห้องน้ านักศึกษาชาย - หญิง
- ห้องน้ าอาจารย์ – เจ้าหน้าที่

ชั้น 3
-

บริ การหนังสื อทัว่ ไป หมวด 000 - 300
บริ การยืม – คืน หนังสื อ
ห้องหนังสื อกฎหมาย
ห้องสัมมนากลุ่ม
ห้องน้ านักศึกษาชาย - หญิง
ห้องน้ าอาจารย์ - เจ้าหน้าที่

-

บริ การหนังสื อทัว่ ไป หมวด 400 - 600
บริ การหนังสื อวิจยั วิทยานิพนธ์ และตาราราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
ห้องบัณฑิตศึกษา
ห้องสัมมนากลุ่ม
ห้องน้ าชาย - หญิง
ห้องน้ าอาจารย์ - เจ้าหน้าที่

-

บริ การหนังสื อทัว่ ไป หมวด 800 - 900
บริ การหนังสื อนวนิยาย เรื่ องสั้น
บริ การหนังสื อภาษาต่างประเทศ
งานจัดหาและวิเคราะห์สารสนเทศ
ห้องน้ านักศึกษาชาย - หญิง
ห้องน้ าอาจารย์ - เจ้าหน้าที่

ชั้น 4

ชั้น 5

ชั้น 6
- บริ การอินเตอร์เน็ต
- บริ การยืม – คืน สื่ อมัลติมีเดีย
- บริ การคาราโอเกะ

หน้ า 12
-

งานซ่อมบารุ งคอมพิวเตอร์
ห้องเซิร์ฟเวอร์
ห้องน้ านักศึกษาชาย - หญิง
ห้องน้ าอาจารย์ – เจ้าหน้าที่

-

สานักงานผูอ้ านวยการ
ห้องผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องรองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิทยบริ การ
ห้องประชุมวิทยสภา
ห้องประชุมวิทยสมาคม 1
ห้องประชุมวิทยสมาคม 2
ห้องประชุมวิทยสมาคม 3
ห้องประชุมวิทยสมาคม 4
ห้องน้ านักศึกษาชาย - หญิง
ห้องน้ าอาจารย์ - เจ้าหน้าที่

-

ห้องประชุมวิทยสัมมนา
ห้องมัลติมีเดีย
ห้องรับรอง
ฝ่ ายเทคโนโลยีการศึกษา
ห้องตัดต่อ
ห้องบันทึกเสี ยง
งานซ่อมบารุ งโสตทัศนวัสดุ
ห้องน้ านักศึกษาชาย - หญิง
ห้องน้ าอาจารย์ – เจ้าหน้าที่

ชั้น 7

ชั้น 8

หน้ า 13

อาคาร 29 ชั้น 2 - 6
จัดพื้นที่ให้บริ การดังนี้

ชั้น 2
- ห้องสานักงานฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ห้องรองผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ห้องประชุม

ชั้น 3
- ห้องพัฒนาระบบเครื อข่าย
- ห้องผูด้ ูแลระบบ

ชั้น 4
- ห้องบริ การคอมพิวเตอร์ , สื บค้นข้อมูล , บริ การอินเตอร์เน็ต ,
บริ การฝึ กอบรม

ชั้น 5
- ห้องบริ การคอมพิวเตอร์ , สื บค้นข้อมูล , บริ การอินเตอร์เน็ต ,
บริ การฝึ กอบรม

ชั้น 6
- ห้องบริ การคอมพิวเตอร์ , สื บค้นข้อมูล , บริ การอินเตอร์เน็ต ,
บริ การฝึ กอบรม

หน้ า 14

บุคลากร
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรดาเนินงาน
ดังนี้
ลาดับที่
1
3
4
5
6

บุคลากร

จานวน

รวมจานวนบุคลากร

3 คน
1 คน
2 คน
3 คน
42 คน
51 คน

อาจารย์ประจา
ข้าราชการพลเรื อน
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชัว่ คราว

หน้ า 15
ผู้บริหาร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จันทรัตน์ กิ่งแสง ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การฯ
หน้าที่
1. กาหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายวิทยบริ การ

นางสาว กนกรัตน์ ยศไกร รองผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การฯ
หน้าที่
1. กาหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายวิทยบริ การ
2. ให้คาปรึ กษาและแนะนาแก่บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน

นาย เกียรติพงษ์ ยอดเยีย่ มแกร รองผูอ้ านวยการสานักวิทยบริ การฯ
หน้าที่
1. กาหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ให้คาปรึ กษาและแนะนาแก่บุคลากรในการปฏบัติงาน
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สานักงานผู้อานวยการ
นางสาว จันทิมา ชุลีกราน ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานบริ หารทัว่ ไป
2. งานเลขานุการ
3. งานงบประมาณและการเงิน
4. งานพัสดุ
5. งานสารบรรณ
6. งานประชาสัมพันธ์
7. งานประกันคุณภาพ

นางสาว วราพรณ์ ดอนหัวล่อ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดซื้ อ - จัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณของสานักวิทยบริ การฯ
2. จัดซื้ อ - จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา
3. ทาบัญชี ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
4. พิมพ์หนังสื อราชการ, บันทึกข้อความต่าง ๆ, หนังสื อเชิญประชุม และบันทึกการประชุม
5. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6. จัดพิมพ์รายงานประจาปี , รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
7. พิมพ์จดหมายข่าวของสานักวิทยบริ การฯ
8. ทางานวิจยั ของสานักวิทยบริ การฯ

นาย ธีรพร พงษ์พฒ
ุ ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ลงทะเบียนรับ - ส่ ง หนังสื อ
2. ลงทะเบียนวัสดุ - ครุ ภณั ฑ์
3. พิมพ์จดหมายตอบขอบคุณ
4. แทงจาหน่ายครุ ภณ
ั ฑ์
5. ดูแล - บารุ งรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ และอาคารสถานที่
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน - ภายนอก
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หน้ า 17
นางสาว ทรรศนีย ์ ผูช้ ูจนั ทร์ ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลการจัดซื้ อ - จ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ดูแลเอกสารเกี่ยวกับหนังสื อเข้าและออกของฝ่ ายฯ และเอกสารต่าง ๆ
3. การจัดทารายงานการประชุม, การจัดประชุม, เดินเอกสาร, เชิญประชุม และงานเลขานุการ
4. การสัง่ ซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ
5. ให้บริ การ User & Password แก่นกั ศึกษาและให้บริ การ Account Internet
6. ดูแลจัดตารางเวร และให้บริ การห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
7. งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ และแก้ปัญหาทางเทคนิ คของมหาวิทยาลัย
8. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

นางสาว สุนิสา สุวรรณทอง ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดทาทะเบียนพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ บริ การเบิกจ่าย และตรวจสอบวัสดุคงเหลือ
2. การจัดทารายงานการประชุม, การจัดประชุม, เดินเอกสาร, เชิญประชุมและงานเลขานุการ
3. ให้บริ การ User & Password แก่นกั ศึกษา และให้บริ การ Account Internet
4. รับแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในสถาบันฯ และประสานงานกับฝ่ ายเทคนิค
5. จัดทาบอร์ ดเกี่ยวกับข่าวสารสนเทศประจาทุกสัปดาห์
6. ดูแลและให้บริ การห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
7. งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ และแก้ปัญหาทางเทคนิ คของมหาวิทยาลัย
8. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

นาง กันยารัตน์ ภาคาเขตร์ ตาแหน่ง คนงาน
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. รับ – ส่ ง หนังสื อ, เอกสาร
2. เปิ ด – ปิ ดอาคารสานักวิทยบริ การฯ
3. ดูแลความเรี ยบร้อยต่างๆ ภายในอาคารสานักวิทยบริ การฯ
4. สาเนาเอกสาร และจดหมายต่างๆ

หน้ า 18
วิทยบริการ
นางสาว อัญชนา ธาตุบุรมย์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายวิทยบริ การ
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลฝ่ ายวิทยบริ การและจัดทาตารางเวรการปฏิบตั ิงาน มอบหมายงาน ประสานงานบุคลากรในฝ่ าย
2. บริ การแนะนา ตอบคาถาม และค้นคว้าสารสนเทศ รวมทั้งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์แก่ผใู้ ช้บริ การ
3. วิเคราะห์และบันทึกข้อมูลสิ่ งพิมพ์รัฐบาล
4. คัดเลือก บันทึกข้อมูล และ upload ข้อมูลงานวิจยั และวิทยานิ พนธ์ในรู ปอิเล็กทรอนิกส์
5. จัดพิมพ์เอกสาร รวบรวมสถิติการบริ การด้านต่าง ๆ ของฝ่ ายวิทยบริ การ
6. ดูแลการจัดมุมหนังสื อใหม่และจัดบอร์ ดนิ ทรรศการ
7. บรรณาธิ การจดหมายข่าวสานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. บริ การห้องสมุด ศ.ดร. คุณบรรจบ พันธุ์เมธา และบริ การปริ้ นข้อมูลสารสนเทศแก่ผใู ้ ช้บริ การ
9. ดูแลสารวจและจัดทาโครงการขอซื้ อครุ ภณั ฑ์ของฝ่ าย
10. ดูแลรับผิดชอบการรับสมัครนักศึกษาช่วยงานฝ่ ายวิทยบริ การและควบคุมการปฏิบตั ิงาน

นาง วาสนา มัสตูล ตาแหน่ง บรรณารักษ์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ศึกษา, สารวจ ความต้องการสื่ อสารสนเทศจากนักศึกษาและบุคลากร
2. จัดหา และคัดเลือก สื่ อสารสนเทศ ตามความต้องการ ของ อาจารย์, นักศึกษา และบุคลากร
3. จัดทาบรรณานุกรมสื่ อสารสนเทศใหม่เพื่อการเผยแพร่ ภายในมหาวิทยาลัย
4. โอนข้อมูล โครงการพัฒนาด้าน ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
5. ประทับตราและลงทะเบียนหนังสื อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. วิเคราะห์สื่อโสตทัศน์
7. ติดสันและลงทะเบียนสื่ อโสตทัศน์
8. แทงจาหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อโสตทัศน์
9. ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

นางสาว รัตนาภรณ์ แสนดวง ตาแหน่ง บรรณารักษ์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. วิเคราะห์สื่อสิ่ งพิมพ์
2. ตรวจสอบข้อมูลหนังสื อในฐานข้อมูล Magic Library
3. แก้ไขข้อมูลสื่ อสิ่ งพิมพ์ในโปรแกรม Magic Library
4. ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

หน้ า 19
นางสาว สมศรี ถิ่นแสง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. บันทึกข้อมูลหนังสื อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บันทึกข้อมูลสื่ อโสตทัศน์
3. ประทับตราหนังสื อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

นางสาว วรรดี นพรัตน์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. พิมพ์สนั และบาร์โค้ดสื่ อสารสนเทศและสื่ อโสตทัศน์ (หนังสื อ, สิ่ งพิมพ์รัฐบาล, ซีดี, วีซีดี, ดีวีดี)
2. ติดสันและบาร์โค้ดสื่ อสารสนเทศและสื่ อโสตทัศน์ (หนังสื อ, ซีดี, วีซีดี, ดีวีดี)
3. ติดแถบแม่เหล็กกันขโมยในหนังสื อ
4. เจาะและเย็บหนังสื อเพื่อความแข็งแรงและใช้งานได้นาน
5. ทากาวที่เงื่อนหนังสื อและนาไปผึ่งเพื่อให้แห้ง ทนต่อการใช้งาน
6. ตรวจสอบรายการสื่ อจากฐานข้อมูล Magic Library และใบนาส่งรายการสื่ อก่อนออกให้บริ การ
7. ประทับตราวันที่ หน้าปกใน ก่อนนาหนังสื อออกให้บริ การ
8. ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

นาย สหะ นาคเดช ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ซ่อมบารุ งหนังสื อเก่า
2. เข้าเล่มวารสารล่วงเวลา
3. เขียนสันหนังสื อและวารสารที่ซ่อมบารุ งและเข้าเล่มแล้ว
4. ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

นางสาว รัชนี ตันพันเลิศ ตาแหน่ง บรรณารักษ์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลงานบริ การสื่ อสารสนเทศ
2. จัดหาสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่อง (วารสาร นิ ตยสาร หนังสื อพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)
3. สมัครและต่ออายุสมาชิกสิ่ งพิมพ์ต่อเนื่อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)
4. จัดทาดรรชนีวารสาร
5. ลงทะเบียนวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
6. คัดเลือกและรวบรวมวารสารส่ งเย็บเล่ม
7. บริ การหนังสื อพิมพ์และวารสารฉบับปัจจุบนั / ฉบับล่วงเวลา
8. ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หน้ า 20
นาย ฐารัตน์ ฉัตรภูติ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. บริ การตอบคาถามและช่วยค้นคว้าสารสนเทศแก่ผใู ้ ช้บริ การ
2. บริ การแนะนาและสื บค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3. ดูแลห้องวิจยั และวิทยานิ พนธ์
4. จัดทาตารางและประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พแก่นกั ศึกษาทั้งภายในและภายนอก
5. ลงทะเบียน ร่ างบัตร และติดสันสิ่ งพิมพ์รัฐบาล พร้อมนาขึ้นชั้นให้บริ การ
6. จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
7. แสกนงานวิจยั และวิทยานิพนธ์เพื่อจัดทาฐานข้อมูลฉบับเต็ม

นางสาว วาสนา มณี โนนโพธิ์ ตาแหน่ง บรรณารักษ์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. บริ การ ยืม - คืน สื่ อสารสนเทศ
2. ดูแลรายการค่าปรับและนาส่งเงินค่าปรับที่การเงิน
3. บริ การเพิ่มรหัสสมาชิ กสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
4. บริ การตรวจสอบหนี้ สินสาหรับนักศึกษาที่ทาเรื่ องจบการศึกษา ย้าย และลาออก
5. บริ การตรวจสอบหนี้สินสาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ก่อนเกษียณและลาออก
6. บริ การตอบคาถาม และแนะนาการยืมต่อใน Web Opac
7. คัดหนังสื อเพื่อแทงจาหน่ายและเปลี่ยนสถานะในระบบฐานข้อมูล magic library
8. ตรวจสอบหนังสื อที่นามาคืนและจัดเรี ยงก่อนนาขึ้นชั้น
9. ทวงสื่ อสารสนเทศค้างส่งจาก และบันทึกรายการหนังสื อที่ซ้ื อแทน
10. ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

นาง ยุตะนันท์ ไชยพร ตาแหน่ง พนักงานห้องปฏิบตั ิการโสตทัศนูปกรณ์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. บริ การยืม - คืน สื่ อมัลติมีเดีย
2. บริ การทารายการค่าปรับสื่ อมัลติมีเดี ย
3. บริ การห้องมัลติมีเดีย รายบุคคลและรายกลุ่ม
4. บริ การห้องคาราโอเกะ
5. บริ การคอมพิวเตอร์เพื่อการสื บค้นสารสนเทศ
6. จัดบอร์ดแนะนาสื่ อมัลติมีเดียใหม่ ( CD-ROM, VCD, DVD )
7. ตรวจสอบและคัดเลือก CD-ROM, VCD, DVD , VDO ที่ชารุ ดส่งซ่อมแซมและแทงจาหน่าย
8. สารวจ CD-ROM, VCD, DVD , VDO ให้เป็ นปัจจุบนั
9. ดูแลและทาความสะอาดโสตทัศนูปกรณ์

หน้ า 21
นางสาว เจริ ญจิตร กิตติวริ ิ ยะพันธุ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. บริ การยืม - คืน สื่ อสารสนเทศ
2. ดูแลรายการค่าปรับและนาส่งเงินค่าปรับที่การเงิน
3. บริ การเพิ่มรหัสสมาชิ กสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
4. บริ การตรวจสอบหนี้สินสาหรับนักศึกษาที่ทาเรื่ องจบการศึกษา ย้าย และลาออก
5. บริ การตรวจสอบหนี้สินสาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ก่อนเกษียณและลาออก
6. บริ การตอบคาถาม และแนะนาการยืมต่อใน Web Opac
7. ตรวจสอบสื่ อสารสนเทศใหม่จากฐานข้อมูลก่อนออกให้บริ การและขึ้นชั้นแสดงหนังสื อใหม
่่8. ตรวจสอบหนังสื อที่นามาคืนและจัดเรี ยงก่อนนาขึ้นชั้น
9. ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

นางสาว วรารักษ์ มิดา ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. บริ การรับฝากของและบริ การการเข้าใช้สานักฯ สาหรับบุคคลภายนอก
2. ดูแลอุปกรณ์การลงทะเบียนหนังสื อพิมพ์
3. บริ การแนะนาและตอบคาถามเบื้องต้น
4. จัดเก็บหนังสื อตามชั้นและจัดเรี ยงหนังสื อเพื่อขึ้นชั้น
5. ดูแลและจัดชั้นหนังสื อหมวด 400-700

นางสาว รภิตพร เสตะปุระ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. บริ การรับฝากของและบริ การการเข้าใช้สานักฯ สาหรับบุคคลภายนอก
2. บันทึกสถิติผเู้ ข้าใช้บริ การประจาวัน / ดูแลแฟ้ มบุคคลภายนอก
3. จัดเก็บหนังสื อตามชั้นและจัดเรี ยงหนังสื อเพื่อขึ้นชั้น
4. ดูแลและจัดชั้นหนังสื อหมวด 000-300 และอ่านชั้น
5. บริ การแนะนาและตอบคาถามเบื้องต้น

นางสาว รัชนก ลีซอ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. บริ การรับฝากของและบริ การการเข้าใช้สานักฯ สาหรับบุคคลภายนอก
2. บริ การแนะนาและตอบคาถามเบื้องต้น
3. จัดเก็บหนังสื อตามชั้นและจัดเรี ยงหนังสื อเพื่อขึ้นชั้น
4. ดูแลและจัดชั้นหนังสื อภาษาต่างประเทศหมวด 000-900
และภาษาไทยหมวด 800-900 และอ่านชั้น
5. ดูแลและจัดชั้นหนังสื อนิ ยาย เรื่ องสั้น เยาวชน และอ่านชั้น

หน้ า 22
นาย ทรงพล จันทร์หอม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. บริ การรับฝากของและบริ การการเข้าใช้สานักฯ สาหรับบุคคลภายนอก
2. บริ การแนะนาและตอบคาถามเบื้องต้น
3. จัดเก็บหนังสื อตามชั้นและจัดเรี ยงหนังสื อเพื่อขึ้นชั้น
4. ดูแลและจัดชั้นหนังสื อกฎหมาย หนังสื ออ้างอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
และหนังสื อมุมตลาดหลักทรัพย์และอ่านชั้น
5. ดูแลและจัดชั้นหนังสื อวิจยั วิทยานิพนธ์ และหนังสื อราชภัฏและอ่านชั้น

นางสาว ภัทรวดี สร้อยระย้า ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. บันทึกข้อมูลดรรชนีวารสาร
2. ลงทะเบียนสิ่ งพิมพ์ได้เปล่า
3. นัง่ เคาน์เตอร์ บริ การหนังสื อพิมพ์และวารสารฉบับปั จจุบนั / ฉบับล่วงเวลา
4. ลงทะเบียนหนังสื อพิมพ์
5. จัดเก็บหนังสื อพิมพ์ล่วงเวลาประจาเดือน
6. บริ การหนังสื อพิมพ์และวารสารถ่ายเอกสาร

นาง ผกา มันดินแดง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ซ่อมบารุ งหนังสื อเก่า
2. เข้าเล่มวารสารล่วงเวลา
3. เขียนสันหนังสื อและวารสารที่ซ่อมบารุ งและเข้าเล่มแล้ว
4. ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา
นาย สมพร ดวงเกษ ตาแหน่ง หัวหน้างานผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน-เคเบิ้ลทีวี
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลงานผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนงาน-เคเบิ้ลทีวี
2. ดูแลกราฟฟิ กคอมพิวเตอร์ / งานวัสดุกราฟฟิ ก
3. ดูแลตัดต่อเทปโทรทัศน์ / กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
4. ดูแลบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ, เสี ยง, มัลติมีเดีย
5. ดูแลงานผลิตสื่ อมัลติมีเดีย

หน้ า 23
นาย เสนีย ์ แนวทัศน์ ตาแหน่ง หัวหน้างานบริ การโสตทัศนูปกรณ์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลงานบริ การโสตทัศนูปกรณ์
2. งานบริ การห้องเรี ยนรวมอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
3. งานบริ การห้องเรี ยนปกติอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
4. งานดูแลซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์
5. บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ, เสี ยง, มัลติมีเดีย
6. งานบันทึกสื่ อการเรี ยนการสอน

นาย ธนภูมิ เกือกรัมย์ ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานเคเบิ้ลทีวี และโทรทัศน์วงจรปิ ด
2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นเคเบิ้ลทีวี
3. งานผลิตรายการข่าวสาร และงานประชาสัมพันธ์
4. บันทึกเทปโทรทัศน์
5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์

นาย จาตุรันต์ เหมือนสุดใจ ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานเคเบิ้ลทีวี และโทรทัศน์วงจรปิ ด
2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นเคเบิ้ลทีวี
3. งานผลิตรายการข่าวสาร และงานประชาสัมพันธ์
4. บันทึกเทปโทรทัศน์
5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์

นาย ยุทธชัย รักพานิช ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานเคเบิล้ ทีวี และโทรทัศน์วงจรปิ ด
2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผา่ นเคเบิ้ลทีวี
3. งานผลิตรายการข่าวสาร และงานประชาสัมพันธ์
4. บันทึกเทปโทรทัศน์
5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์

หน้ า 24
นาย วิเชียร นิตชิน ตาแหน่ง พนักงานห้องปฏิบตั ิการโสตทัศนูปกรณ์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบริ การห้องเรี ยนรวมอาคาร 28
2. งานบริ การห้องเรี ยนปกติอาคาร 28
3. งานดูแลซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์
4. บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ, เสี ยง, มัลติมีเดีย
5. งานบันทึกสื่ อการเรี ยนการสอน

นาย วิรัช ฟักเหลือง ตาแหน่ง พนักงานห้องปฏิบตั ิการโสตทัศนูปกรณ์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบริ การห้องเรี ยนรวมอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
2. งานบริ การห้องเรี ยนปกติอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
3. งานดูแลซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์
4. บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ, เสี ยง, มัลติมีเดีย
5. งานบันทึกสื่ อการเรี ยนการสอน

นาย ศราวุฒ ทองขาว ตาแหน่ง พนักงานห้องปฏิบตั ิการโสตทัศนูปกรณ์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบันทึกเทปการเรี ยนการสอน
2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศน์การเรี ยน
3. งานสื่ อมัลติมีเดีย
4. งานผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน

นาย เอนก ประสานศรี ตาแหน่ง พนักงานห้องปฏิบตั ิการโสตทัศนูปกรณ์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบันทึกเทปการเรี ยนการสอน
2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศน์การเรี ยน
3. งานสื่ อมัลติมีเดีย
4. งานผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน

หน้ า 25
นางสาว ปิ ยะธิดา เกิดปราโมทย์ ตาแหน่ง พนักงานห้องปฏิบตั ิการโสตทัศนูปกรณ์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบันทึกเทปการเรี ยนการสอน
2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศน์การเรี ยน
3. งานสื่ อมัลติมีเดีย
4. งานผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน

นาย เชิดชัย อ่อนละมุล ตาแหน่ง พนักงานห้องปฏิบตั ิการโสตทัศนูปกรณ์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบันทึกเทปการเรี ยนการสอน
2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศน์การเรี ยน
3. งานสื่ อมัลติมีเดีย
4. งานผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน

นาย เดชา เรื องดิษฐ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการโสตทัศนูปกรณ์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานหลักรับผิดชอบงานระบบเสี ยง / ห้องประชุม / หอประชุม
2. งานเสี ยงสนาม
3. งานดูแลข่ายสัญญาณเคเบิ้ลทีวี / ซ่อมบารุ งงานเคเบิ้ลทีวี
4. งานบริ การห้องเรี ยนรวม

นาย วิทวัส หาวิริยะ ตาแหน่ ง ช่ างเทคนิค
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน
2. งานตัดต่ อบันทึกเทปโทรทัศน์ การเรียน
3. งานสื่อมัลติมีเดีย
4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน

หน้ า 26
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาว สุมาลี ถวายสิ นธุ์ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. เป็ นวิทยากรให้การฝึ กอบรมตามโครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา
2. เป็ นผูว้ ิทยากรให้การฝึ กอบรมด้านคอมพิวเตอร์ ท้ งั ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
3. จัดทาเว็บเพจ และปรับปรุ งคู่มือฝึ กอบรมหลักสู ตรโปรแกรมสานักงาน IT03
4. ดูแลและประสานงานโครงการฝึ กอบรม
5. งานนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ให้คาแนะนา สอน และสาธิต มอบหมายงาน และประเมินผล
6. ประสานงาน ดูแล หลักเกณฑ์ ระเบียบ การให้บริ การ ,การให้เช่าคอมพิวเตอร์ สาหรับบุคคลทัว่ ไป
7. เป็ นผูจ้ ดั ทา และผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาในสานัก
8. สรุ ปผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามปี งบประมาณ
9. จัดทางานประเมินความเสี่ ยงของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.ดูแล ให้คาปรึ กษา แก้ปัญหาการให้บริ การงานด้านคอมพิวเตอร์ แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นาย กฤษฎา พูลยรัตน์ ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลระบบ Computer / networks ภายในสานักวิทยบริ การฯ
2. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( Server ) ภายในสานักวิทยบริ การฯ
3. ดูแลและควบคุมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ( Magic Library )
4. ดูแลและซ่อมบารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภายในสานักวิทยบริ การฯ
5. ดูแลระบบมัลติมีเดียออนไลน์ (Media on Demand)
6. ดูแลระบบสื บค้นข้อมูลความรู้ดา้ นการศึกษา (E-Book)
7. ดูแลและควบคุมระบบการสื บค้นข้อมูลภายในสานักวิทยบริ การฯ ( Opac )
8. จัดทาระบบการสื บค้นข้อมูล ( Full Text )
9. ให้บริ การสื บค้นข้อมูลออนไลน์ และออฟไลน์
10. ดูแลและให้บริ การอินเทอร์เน็ต และสื่ อมัลติมีเดีย ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษ

นาย ทวิช บุญสวัสดิ์ ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลระบบ Network (LAN) ภายในสานักวิทยบริ การ ฯ
2. ดูแล และควบคุมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Magic Library)
3. ดูแล และซ่อมบารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ภายในสานักวิทยบริ การฯ
4. จัดทาระบบมัลติมีเดียออนไลน์ (Media on Demand)
5. จัดทาระบบสื บค้นข้อมูลความรุ้ดา้ นการศึกษา (E-Book)
6. จัดทาระบบการสื บค้นข้อมูล (Full Text)
7. ให้บริ การสื บค้นข้อมูลออนไลน์ และออฟไลน์
8. ดูแลและให้บริ การอินเทอร์เน็ต และสื อมัลติมีเดีย
9. จัดทาและพัฒนา Website ของสานักวิทยบริ การ ฯ

หน้ า 27
นาย นิรชา เสื อนาค ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลการใช้งาน Dial-Up Network ให้กบั อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. ดูแลการใช้งานการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายให้กบั อาจารย์
3. ดูแลการใช้งาน E-Mail ให้กบั อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
4. ให้การฝึ กอบรมตามโครงการฝึ กทักษะคอมพิวเตอร์ คลินิกคอมพิวเตอร์ (IT05)
5. เชื่ อมต่อเพิ่มจุดสัญญาณระบบ Network ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
6. ให้คาแนะนา สอน และสาธิ ตให้กบั นักศึกษารวมทั้งนักศึกษาช่วยงานและฝึ กงาน
7. ให้คาแนะนาทางโทรศัพท์ ให้กบั อาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ Support / Service
สาหรับปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบเครื อข่าย
8. บารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
9. จัดทาและปรับปรุ งเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
10. ดูแลและให้บริ การห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์

นางสาว สกนธ์รัตน์ แย้มประยูร ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดทาและพัฒนา Website ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ให้การฝึ กอบรมตามโครงการฝึ กทักษะคอมพิวเตอร์
3. จัดทาและปรับปรุ งเอกสารประกอบการฝึ กอบรม
4. ดูแลห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
5. ให้คาแนะนา สอน และสาธิ ตให้กบั นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาช่วยงานและฝึ กงาน
6. บริ การให้คาปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาเบื้องต้นในการใช้ Internet แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
7. งานฝึ กประสบการณ์วิชาชี พต่าง ๆ ของนักศึกษา ที่เข้ามาฝึ กประสบการณ์ในหน่วยงาน

นาย เดชา ศรี ธนาวิชา ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลระบบ Dial-Up Network ของสถาบัน ทั้งบริ การตอบปั ญหาต่าง ๆ แก่ผใู ้ ช้บริ การ
2. ดูและระบบเครื อข่ายอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้
3. ดูแล Server ของมหาวิทยาลัย
4. ให้การฝึ กอบรมตามโครงการฝึ กทักษะคอมพิวเตอร์
5. ดูแลระบบ Wireless Lan
6. ดูแล Software เครื่ องในห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการทางานของคอมพิวเตอร์
7. จัดทาและปรับปรุ งเครื่ องแม่ข่าย พร้ อมทั้งดูแลให้สามารถใช้งานได้ประโยชน์สูงสุ ด
8. ให้คาแนะนา สอน และสาธิ ตให้กบั นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาช่วยงานและฝึ กงาน
9. แก้ไขระบบ Network ให้ใช้งานได้สมบูรณ์แบบ
10. ให้คาแนะนาทางโทรศัพท์ ให้กบั อาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย

หน้ า 28
นางสาว มัทราวดี เป็ นพุม่ พวง ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ตรวจสอบดูแลฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยฯให้ทางานได้ตามปกติ
2. ติดตั้งค่าพิเศษต่างๆ เช่น config,default และค่าควบคุมของระบบ
3. วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขหรื อปรับปรุ งงานนอกเหนื อจากที่ระบบของบริ ษทั ทาไว้ให้
4. ดาเนินการติดตั้งซอต์แวรระบบ MIS บนเครื่ องลูกข่าย
5. สร้าง User และกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลให้ User ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทาง/นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
6. ประสานงานระหว่างทีมงานของบริ ษทั กับผูร้ ับผิดชอบการใช้งานระบบ
7. สามารถปรับแก้รายงานโปรแกรมเร่ งด่วนได้ พร้ อมแนะนาการใช้งานและรับแจ้งปั ญหาจาก User
8. จัดบริ หารพื้นที่และบัญชี ผใู ้ ช้งานให้แก่หน่วยงานภายในสถาบัน
9. จัดทาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบัน ในส่ วนที่ขาดผูร้ ับผิดชอบโดยตรง

นางสาว ปราณี จิตรเย็น ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ตรวจสอบดูแลฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยฯให้ทางานได้ตามปกติ
2. ติดตั้งค่าพิเศษต่างๆ เช่น config,default และค่าควบคุมของระบบ
3. วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขหรื อปรับปรุ งงานนอกเหนื อจากที่ระบบของบริ ษทั ทาไว้ให้
4. ดาเนินการติดตั้งซอต์แวรระบบ MIS บนเครื่ องลูกข่าย
5. สร้าง User และกาหนดสิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลให้ User ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทาง/นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
6. ประสานงานระหว่างทีมงานของบริ ษทั กับผูร้ ับผิดชอบการใช้งานระบบ
7. สามารถปรับแก้รายงานโปรแกรมเร่ งด่วนได้ พร้ อมแนะนาการใช้งานและรับแจ้งปั ญหาจาก User
8. จัดบริ หารพื้นที่และบัญชี ผใู ้ ช้งานให้แก่หน่วยงานภายในสถาบัน
9. จัดทาระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบัน ในส่วนที่ขาดผูร้ ับผิดชอบโดยตรง

นาย ณัฐ เอกศิลป์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแล และให้บริ การห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
2. ดูแลความสะอาดห้อง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
3. Update ข้อมูล IT Knowledge
4. ให้การฝึ กอบรมตามโครงการทักษะคอมพิวเตอร์
5. การแก้ไขปัญหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นจากหน่วยงานภายในที่ร้องขอ
6. ให้คาแนะนา สอน และสาธิ ตให้กบั นักศึกษารวมทั้งนักศึกษาช่วยงานและฝึ กงาน
7. งานฝึ กประสบการณ์วิชาชี พต่างๆ ของนักศึกษาที่เข้ามาฝึ กประสบการณ์ในหน่วยงาน

หน้ า 29
นาย ปรัชญา ลาแพงดี ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลและซ่อมบารุ งเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภายในสานักวิทยบริ การฯ
2. จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์ ของสานักวิทยบริ การฯ
3. จัดทาระบบมัลติมีเดียออนไลน์ ( Media on Demand )
4. จัดทาระบบการสื บค้นข้อมูล ( Full Text )
5. ให้บริ การสื บค้นข้อมูลออนไลน์ และออฟไลน์
6. ดูแลและให้บริ การอินเทอร์เน็ต และสื่ อมัลติมีเดีย
7. งานฝึ กประสบการณ์วิชาชี พต่าง ๆ ของนักศึกษา ที่เข้ามาฝึ กประสบการณ์ในหน่วยงาน

นาย ชัชวาล ถาวรสุทธิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแล และให้บริ การห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
2. ดูแลความสะอาดห้อง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้
3. Update ข้อมูล IT Knowledge
4. ให้การฝึ กอบรมตามโครงการทักษะคอมพิวเตอร์
5. การแก้ไขปัญหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นจากหน่วยงานภายในที่ร้องขอ
6. ให้คาแนะนา สอน และสาธิ ตให้กบั นักศึกษารวมทั้งนักศึกษาช่วยงานและฝึ กงาน
7. งานฝึ กประสบการณ์วิชาชี พต่างๆ ของนักศึกษาที่เข้ามาฝึ กประสบการณ์ในหน่วยงาน

งบประมาณ
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี
การศึกษา พ.ศ.2553 ดังนี้
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
2,648,000.00 บาท
2. เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
4,368,800.00 บาท
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สรุปงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ
งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่าย
จัดสรร
2,648,000
2,634,118

ร้อยละ
ที่ใช้ไป
99.48

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. โครงการ : บริ หารจัดการงานของหน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณเงินรายได้
1. โครงการ : บริ หารจัดการงานของหน่วยงาน
2. โครงการ : พัฒนาบุคลากร
3. โครงการ : พัฒนาบุคลากรด้านกายใจ และความรู ้
4. โครงการ : ปรับปรุ งระบบการสื่ อสารสานักวิทยบริ การฯ
5. โครงการ : การจัดการความรู ้สานักวิทยบริ การฯ
ผลผลิต : ผลงานการให้ บริการวิชาการ
1. โครงการ : บริ การวิชาการแก่องค์กรภายในและภายนอก
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการ : ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งสิ้น

2,648,000
2,648,000

2,634,118
2,634,118

99.48
99.48

4,308,900

4,226,148

98.08

3,973,370
187,330
108,800
4,400
35,000
23,000
23,000
36,900
36,900

3,910,809.97
168,838.44
107,099.58
4399.87
35,000
21,500
21,499.92
34,900
34,900

99.43
90.13
98.44
100
100
93.48
93.48
94.58
94.58

4,368,800

4,282,548

98.03

หน้ า 31

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่ วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ รายละเอียดดังนี้
วัน/เดือน/ปี
28 ต.ค. 52

12-13 พ.ย.52

14 ธ.ค.52
14-16 ธ.ค.52

23-25 ธ.ค.52

22 ม.ค.53

เรื่องทีเ่ ข้ าร่ วมอบรม
/ สั มมนา
สรุ ปผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยี Web 2.0 สู่ความ
เป็ นเลิศของงานบริ การ
ห้องสมุด
การใช้งานฐานข้อมูล
Business Monitor
แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อความ
เป็ นเลิศ (Best Practices) ใน
งานห้องสมุด

สถานที่
ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม ชั้น 4
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชัน่ กรุ งเทพฯ
ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา
จ.พระนครศรี อยุธยา
ชั้น 4 สถาบันวิทยบริ การ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ม.
ราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้เข้ าร่ วมอบรม / สั มมนา
1.ผศ.จันทรัตน์ กิ่งแสง
2.นายเกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
1.น.ส.กนกรัตน์ ยศไกร
2.นางวาสนา มัสตูล

1.น.ส.อัญชนา ธาตุบุรมย์
2.น.ส.ปราณี จิตรเย็น
1.น.ส.กนกรัตน์ ยศไกร
2.น.ส.จันทิมา ชุลีกราน
3.น.ส.วาสนา มัสตูล
4.น.ส.รัชนี ตันพันเลิศ
5.น.ส.วาสนา มณี โนนโพธิ์
6.น.ส.รัตนาภรณ์ แสนดวง
7.น.ส.วราพรณ์ ดอนหัวล่อ
8.นายสมพร ดวงเกษ
9.นายกฤษฎา พูลยรัตน์
งานรวมพลคนทาสื่ อ ณ ราช ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
1.นายสมพร ดวงเกษ
มงคลสุ วรรณภูมิ
มงคลสุ วรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 2.นายจาตุรันต์ เหมือนสุ ดใจ
3.น.ส.วาสนา มัสตูล
4.น.ส.รัตนาภรณ์ แสนดวง
การสื่ อสารเพื่อการบริ การที่ ณ อาคารสานักงานสภาคริ สตจักร 1.น.ส.วาสนา มณี โนนโพธิ์
เป็ นเลิศ
ในประเทศไทย เขตราชเทวี
2.น.ส.วรารักษ์ มิดา
กรุ งเทพ

หน้ า 32
วัน/เดือน/ปี

เรื่องทีเ่ ข้ าร่ วมอบรม / สั มมนา

สถานที่

4-5 ก.พ.53

พัฒนาบุคลากรงานบริ การ
ห้องสมุดและสร้างเครื อข่าย
ความร่ วมมือระหว่างห้องสมุด
การอบรมและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
การจัดทา Blog ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา
มาตรฐานสื่ อดิจิทลั เพื่อการ
บริ การยุคสังคมฐานความรู ้
การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสื บค้นโครงการพัฒนา
เครื อข่ายระบบห้องสมุดใน
ประเทศ (ThaiLIS)ประจาปี 53
ผูใ้ ห้บริ การฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสื บค้น
โครงการพัฒนาเครื อข่ายระบบ
ห้องสมุดในประเทศไทย
(ThaiLIS) ประจาปี 53 จานวน 2
ฐาน
NEW Trends in Library and
Information Management

ห้องประชุมชั้น5 อาคารบุญชนะ
อัตถากร สถาบันฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์
ห้องอบรมชั้น 4 สถาบันวิทย
บริ การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.ผศ.จันทรัตน์ กิ่งแสง
2.น.ส.กนกรัตน์ ยศไกร
3.น.ส.อัญชนา ธาตุบุรมย์
1.นายสมพร ดวงเกษ
2.นายยุทธชัย รักพานิช

สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ห้องฝึ กอบรมชั้น2 อาคารเทพ
รัตน์วิทยาโชติ สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน)
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
11201 อาคาร 11 ชั้น 2 สานักวิทย
บริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

1.น.ส.รัตนาภรณ์ แสนดวง
2.นายฐารัตน์ ฉัตรภูมิ
1.น.ส.วาสนา มณี โนนโพธิ์
2.น.ส.รัชนี ตันพันเลิศ
3.นายฐารัตน์ ฉัตรภูมิ

ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3
โรงแรมอโนมา กรุ งเทพฯ

1.ผศ.จันทรัตน์ กิ่งแสง
2.นายเกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
3.น.ส.อัญชนา ธาตุบุรมย์
4.น.ส.วาสนา มัสตูล
5.นายกฤษฎา พูลยรัตน์
6.นายธนภูมิ เกือกรัมย์
7.น.ส.รัชนี ตันพันเลิศ
8.น.ส.วาสนา มณี โนนโพธิ์

18-19 ก.พ.53

18-19 ก.พ.53
22-23 ก.พ.53

11 มี.ค.53

19-20 มี.ค.53

ผู้เข้ าร่ วมอบรม / สั มมนา

1.น.ส.อัญชนา ธาตุบุรมย์
2.นายกฤษฎา พูลยรัตน์
3.นายฐารัตน์ ฉัตรภูติ

หน้ า 33
วัน/เดือน/ปี

เรื่องทีเ่ ข้ าร่ วมอบรม / สั มมนา

23 มี.ค.53

ระบบการนาส่ งข้อมูลในการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบอิเลิร์นนิ งด้วย
ซอฟต์แวร์ เปิ ดเผยรหัส (e-Learning
Delivery System : open Source
Initiative

30 มี.ค.53

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ : รู ปแบบ
การเผยแพร่ eDLTV เพื่อพัฒนา
โรงเรี ยนในห้องถิ่น
29 มี.ค.-2เม.ย. การพัฒนาเครื อข่ายนักสารสนเทศ
53, 2-4 เม.ย. อุดมศึกษา (mini MIS) รุ่ นที่ 4
53, 19-24 เม.ย.
53
11-12 พ.ค.53 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การเกษตร ครั้งที่ 3 “ไอทีเกษตรใน
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
21 พ.ค.53 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี
2553 สาหรับสถาบันการศึกษา
14-16 มิ.ย.53 การสร้างเว็บไซต์การจัดการความรู ้
รุ่ นที่ 3 และรุ่ นที่ 4

สถานที่

ผู้เข้ าร่ วมอบรม / สั มมนา

ห้องประชุมประเสริ ฐ ณ นคร ชั้น3 1.ผศ.จันทรัตน์ กิ่งแสง
สานักงานคณะกรรมการการ
2.นายสมพร ดวงเกษ
อุดมศึกษา
3.นายธนภูมิ เกือกรัมย์
4.นายยุทธชัย รักพาณิ ช
5.นายวรวุฒิ จันทรเพียร
ห้องประชุมบุษกร 106 อาคาร
เนคเทคอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
กรุ งเทพฯ และโรงแรมระยอง รี
สอร์ท จ.ระยอง

ห้องประชุมสุ ธรรมอารี กลุ ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ห้องประชุม 4-5 ชั้น 14 อาคาร
จามจุรี
ห้องอบรม ชั้น 4 ศูนย์วิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
17-19 มิ.ย.53 ผลการวิจยั และวิธีการอภิปรายผลที่ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ วช.
นาไปสู่ขอ้ เสนอแนะที่ทรงคุณค่า
23-25 มิ.ย.53 PULINET วิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ
โรงแรมเมธาวลัย ชะอา อ.ชะอา จ.
“creative Library”
เพชรบุรี
30 มิ.ย.-1ก.ค. โครงการทาเล่มหนังสื อและซ่ อม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
53
หนังสื อ
การพิมพ์แห่งชาติ มสธ.
30 มิ.ย.-1ก.ค. เพิ่มทักษะเสริ มประสิ ทธิ ภาพ การ
โรงแรมเคยูโฮม (ku Home)
53
ปฏิบตั ิงานสารบรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.นายธนภูมิ เกือกรัมย์
2.นายวรวุฒิ จันทรเพียร
1.ผศ.จันทรัตน์ กิ่งแสง

1.นายทวิช บุญสวัสดิ์
2.น.ส.รัตนาภรณ์ แสนดวง
1.ผศ.จันทรัตน์ กิ่งแสง
1.น.ส.ปราณี จิตรเย็น

1.น.ส.วราพรณ์ ดอนหัวล่อ
1.ผศ.จันทรัตน์ กิ่งแสง
2.น.ส.กนกรัตน์ ยศไกร
1.นายสหะ นาคเดช
2.นายทรงพล จันทร์หอม
1.น.ส.ทรรศนีย ์ ผูช้ ูจนั ทร์
2.น.ส.สุ นิสา สุ วรรณทอง

วัน/เดือน/ปี

เรื่องทีเ่ ข้ าร่ วมอบรม / สั มมนา

20 ก.ค.53

การใช้ฐานข้อมูล Web of Science

23 ก.ค.53

การสร้างความเข้มแข็งโดยพัฒนา
นิสยั รักการอ่าน
การดาเนินกิจกรรมบนระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 22

28-30 ก.ค.53

30 ก.ค.53

Applied ICT for Executive
Librarians
18-24 ส.ค.53 การพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับกลาง
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา รุ่ นที่4
19-20 ส.ค.53 เทคนิคการจดและเขียนรายงานการ
ประชุม
20 ส.ค.53 การติดตั้งระบบ IPvb บนระบบ
IPv4 รุ่ น 3
2-3 ก.ย.53 กระบวนทัศน์การพัฒนาห้องสมุดสู่
ความสาเร็ จ (Paradigm of Library
Development for Success)
14 ก.ย.53 การทบทวนกระบวนการระบบ
จัดเก็บเอกสารในรู ปอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับเต็ม Digital Collection)
17-18 ก.ย.53

สถานที่
ห้องฝึ กอบรม ชั้น 2 อาคารเทพ
รัตน์วิทยาโชติ สานักหอสมุด ม.
เกษตรศาสตร์
ห้องประชุม สานักหอสมุด
แห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสี มา

ศูนย์สนเทศและหอสมุด
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
สานักหอสมุด ม.บูรพา จ.ชลบุรี
โรมแรมเคยูโฮม (ku Home)
ม.เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหานคร
โรงแรมปริ นซ์พาเลช

ห้องประชุมศาสตราจารย์ ประ
เสร็ ฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคาร
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรุ งเทพฯ
โครงการเครื อข่ายห้องสมุดศูนย์
โรงเรี ยนนายพระจุลจอมเกล้า อ.
คุณธรรม มุมคุณธรรม ปี งบประมาณ เมือง จ.นครนายก
2553

หน้ า 34
ผู้เข้ าร่ วมอบรม / สั มมนา
1.นายฐารัตน์ ฉัตรภูติ

1.ผศ.จันทรัตน์ กิ่งแสง
2.นางวาสนา มัสตูล
1.ผศ.จันทรัตน์ กิ่งแสง
2.น.ส.กนกรัตน์ ยศไกร
3.น.ส.รัชนี ตันพันเลิศ
4.น.ส.รัตนาภรณ์ แสนดวง
5.นายทวิช บุญสวัสดิ์
6.นายนิรชา เสื อนาค
1.นายกฤษฎา พูลยรัตน์
2.น.ส.วาสนา มณี โนนโพธิ์
1.น.ส.จันทิมา ชุลีกราน
2.น.ส.อัญชนา ธาตุบุรมย์
1.น.ส.วราพรณ์ ดอนหัวล่อ
2.น.ส.สุ นิสา สุ วรรณทอง
1.นายเดชา ศรี ธนาวิชา
1.น.ส.กนกรัตน์ ยศไกร
2.นางวาสนา มัสตูล
1.น.ส.อัญชนา ธาตุบุรมย์
2.นายกฤษฎา พูลยรัตน์

1.น.ส.อัญชนา ธาตุบุรมย์
2.น.ส.รัชนี ตันพันเลิศ

หน้ า 35

ผลการดาเนินงาน
สานักงานผู้อานวยการ
ผลงานในรอบปี
1. งานบริหารและธุรการ
- ลงทะเบียนหนังสื อ (เข้า)
- ลงทะเบียนหนังสื อ (ออก)
- รับคาร้องของ Usemane Password
- จดหมายตอบขอบคุณ
- พิมพ์จดหมายข่าว
- พิมพ์คาสั่ง
- พิมพ์บนั ทึกข้อความ
- จัดประชุมต่างๆ ภายในสานัก
- ติดต่อส่ งบุคลากรเข้าร่ วมประชุมสัมมนาและอบรม
- บริ การห้องประชุม
- ดาเนิ นการบารุ ง รักษา ซ่อมแซม ครุ ภณั ฑ์
- จัดทารายงานการประเมินตนเอง
- จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อการประเมิน
- จัดทารายงานประจาปี
2. งานการคลังและพัสดุ
- จัดทาบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- ดาเนิ นการจัดซื้ อ – จัดจ้าง
- ดาเนินการเบิก – จ่าย
- จัดหาครุ ภณั ฑ์
- สารวจวัสดุและครุ ภณั ฑ์
3. งานนโยบายและแผน
- จัดทาแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- จัดทาแผนกลยุทธ์
- ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ

จานวน

หน่ วย

1,054
1,073
938
449
10
13
404
9
32
81
26
1
3
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
เรื่ อง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
เล่ม
ครั้ง
เล่ม

250
250
250
16
2

ครั้ง
เรื่ อง
เรื่ อง
รายการ
ครั้ง

2
1
4

ครั้ง
เล่ม
ครั้ง

หน้ า 36

ฝ่ ายวิทยบริการ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ผลงาน
สารวจความต้องการสื่ อสารสนเทศ
จัดทารายการบรรณานุกรมหนังสื อใหม่
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลสื่ อสารสนเทศ
จัดหาสื่ อสิ่ งพิมพ์ (หนังสื อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
จัดหาสื่ อโสตทัศน์ (CD/ CD-ROM/ VCD/ VDO/DVD)
จัดหาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (วารสารออนไลน์)
จัดหาวารสารใหม่
วิเคราะห์สื่อสิ่ งพิมพ์ (หนังสื อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
สมัครสมาชิกและต่ออายุวารสาร
ประทับตราและลงทะเบียนวารสาร
ประทับตราและลงทะเบียน สื่ อสารสนเทศ (หนังสื อภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)
ประทับตราหนังสื อพิมพ์
วิเคราะห์สื่อโสตทัศน์ (CD/ CD-ROM/ VCD/ VDO/DVD)
วิเคราะห์ดรรชนีวารสาร (ร่ างบัตรและให้หวั เรื่ อง)

จานวน
7
12
196
2,729
650
1
14
2,729
6
1,835
9,339

หน่ วยนับ
ครั้ง
ครั้ง
รายการ
ชื่อเรื่ อง
ชื่อเรื่ อง
ฐานข้อมูล
ชื่อเรื่ อง
ชื่อเรื่ อง
ครั้ง
เล่ม
เล่ม

6,770
650
2,261

ฉบับ
ชื่อเรื่ อง
ชื่อเรื่ อง

ลงทะเบียน วิเคราะห์ และป้ อนข้อมูลสิ่ งพิมพ์รัฐบาล
บันทึกข้อมูลสื่ อสารสนเทศ
บันทึกข้อมูลดรรชนีวารสาร
บันทึกและUpload ข้อมูลฉบับเต็ม งานวิจยั และวิทยานิพนธ์เข้าร่ วม
โครงการ ThaiLIS
งานเทคนิค สื่ อสารสนเทศ
-เจาะ- เย็บเล่ม,ทากาว หนังสื อภาษาไทย+ อังกฤษ
-ติดแถบแม่เหล็กหนังสื อภาษาไทย+ อังกฤษ
-พิมพ์และติดสันหนังสื อ ภาษาไทย + อังกฤษ

268
2,729
2,261

ชื่อเรื่ อง
ชื่อเรื่ อง
ชื่อเรื่ อง
ชื่อเรื่ อง

400

6,845
7,550
7,550

เล่ม
เล่ม
แผ่น

ลาดับ

20.

21.
22.
23.
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30.
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .

ผลงาน
-พิมพ์และติดบาร์ โค้ดหนังสื อ ภาษาไทย+ อังกฤษ
-พิมพ์และติดสัน ซีดีรอม / วีซีดี / ดีวดี ี
-พิมพ์และ ติดบาร์ โค้ด ซีดีรอม / วีซีดี / ดีวดี ี
งานซ่อมบารุ งสื่ อสารสนเทศ
-เข้าปกหนังสื อใหม่
-เข้าปกงานวิจยั และวิทยานิพนธ์
-เข้าเล่มและเขียนสันวารสารฉบับล่วงเวลา
-เข้าเล่มและเขียนสันหนังสื อใหม่
-เสริ มใบรองปกหนังสื อใหม่
บริ การยืมสื่ อสิ่ งพิมพ์
บริ การยืมสื่ อโสตทัศน์
บริ การคืนสื่ อสิ่ งพิมพ์
บริ การคืนสื่ อโสตทัศน์
บริ การห้องสัมมนากลุ่ม
บริ การจัดแสดงหนังสื อใหม่
บริ การให้ยมื วารสารล่วงเวลาถ่ายเอกสาร
บริ การให้ยมื หนังสื อพิมพ์ล่วงเวลาถ่ายเอกสาร
บริ การหนังสื อพิมพ์ฉบับปัจจุบนั
บริ การวารสารฉบับปัจจุบนั
บริ การตรวจสอบหนี้สินก่อนจบการศึกษา
บริ การตรวจสอบหนี้สินก่อนย้าย / ลาออก
บริ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า
บริ การเพิ่มรหัสสมาชิกสาหรับ อาจารย์/เจ้าหน้าที่
บริ การปริ้ นข้อมูลสารสนเทศ
นาส่ งเงินค่าปรับที่การเงิน
บริ การแนะนาและสื บค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
บริ การห้องสมุด ศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา

หน้ า 37
จานวน หน่ วยนับ
15,100
แผ่น
324
แผ่น
761
แผ่น
50
400
102
50
107
31,068
2,760
30,837
2,785
6,798
2,700
98
211
7,320
312
3,541
433
404
46
16
12
273
3

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
ครั้ง
เล่ม
ครั้ง
คน
เล่ม
เล่ม
ฉบับ
ฉบับ
ชื่อเรื่ อง
คน
คน
คาถาม
คน
แผ่น
ครั้ง
คน
ครั้ง

หน้ า 38
ลาดับ
39 .
40.
41 .
42 .
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ผลงาน
บริ การให้ยมื หนังสื อถ่ายเอกสาร
บริ การห้องคาราโอเกะ
บริ การห้องมัลติมีเดียรายกลุ่ม
แนะนาสื่ อมัลติมีเดียใหม่
คัดเลือกวารสารใหม่แนะนาหน้าเว็บเพจสานักฯ
จัดบอร์ ดองค์ความรู ้ต่างๆ
นาหนังสื อขึ้นชั้น
แทงจาหน่ายหนังสื อเก่า
ทวงสื่ อสารสนเทศค้างส่ ง
บริ การรับฝากของ
สารวจสื่ อสารสนเทศให้เป็ นปัจจุบนั
บริ การฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การสานักวิทยบริ การฯ

จานวน

หน่ วยนับ
16
เล่ม
699
ครั้ง
843
ครั้ง
12
ครั้ง
72
ฉบับ
5
ครั้ง
85,587
เล่ม
3,500
เล่ม
2
ครั้ง
18,250
ครั้ง
1
ครั้ง
17
ฐานข้อมูล
178,511
คน

หน้ า 39

สถิติผู้เข้ าใช้ บริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
ว/ด/ป
1-31 ตุลาคม 2552
1-30 พฤศจิกายน 2552
1-31 ธันวาคม 2552
1-31 มกราคม 2553
1-28 กุมภาพันธ์ 2553
1-31 มีนาคม 2553
1-30 เมษายน 2553
1-31 พฤษภาคม 2553
1-30 มิถุนายน 2553

จานวน
นักศึกษา
6,432
23,367
18,101
21,524
27,309
7,232
6,176
3,868
8,537

บุคคลภายนอก
126
284
244
267
352
307
242
181
486

17,409

1,189

16,800

914

16,375

789

173,130

5,381

(จัดเก็บโดยระบบบันทึกผูเ้ ข้าใช้งานห้องสมุด)

1-31 กรกฎาคม 2553
(จัดเก็บโดยระบบบันทึกผูเ้ ข้าใช้งานห้องสมุด)

1-31 สิ งหาคม 2553
(จัดเก็บโดยระบบบันทึกผูเ้ ข้าใช้งานห้องสมุด)

1-30 กันยายน 2553
(จัดเก็บโดยระบบบันทึกผูเ้ ข้าใช้งานห้องสมุด)

รวม

178,511
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ฝ่ ายเทคโนโลยีการศึกษา
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้ องเรียนรวมและห้ องเรี ยนปกติ
อาคาร 28
งานบริการ
ปี 2552
ห้ องเรียนรวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
/ เดือน

2831
2841
2851
2852
2861
2862
2871
2872
2881
2882
รวม

ปี 2553
ม.ค. ก.พ.

14 26 19 20 20
11 24 18 20 20
14 29 25 22 22
14 29 25 24 24
14 29 24 22 22
14 29 25 22 20
14 29 25 24 20
14 29 28 22 19
14 29 28 26 25
12 27 27 24 22
135 280 244 226 214

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

-

-

10
8
10
4
4
4
40

12
12
12
7
6
5
54

-

14
- 11
8 14
6 14
7 14
2 14
3 14
3 14
- 14
- 12
29 135

26
24
29
29
29
29
29
29
29
27
280

ก.ย.

19 27
18 27
22 30
22 30
22 30
22 30
22 30
22 30
22 30
22 24
213 288

รวม

185
173
237
237
235
218
220
219
217
197
2,138

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์
ห้ องประชุ มชั้ น 3 อาคารอานวยการ 12 ชั้น
งานบริการ
ปี 2552
ห้ องเรียนรวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
/ เดือน

จานวน

-

-

-

ปี 2553
ม.ค. ก.พ.

-

-

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

-

-

-

8

13

11

ก.ย.

16

รวม

48
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งานบริการโสตทัศนูปกรณ์
ห้ องประชุ มชั้ น 5 อาคารอานวยการ 12 ชั้น
งานบริการ
ปี 2552
ห้ องเรียนรวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
/ เดือน

จานวน

-

-

-

ปี 2553
ม.ค. ก.พ.

-

-

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

-

-

-

1

5

ก.ย.

11

10

ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

11
7
9
5
7
8
5
5
7
6
9
11
2
3
6
4

4
6
3
5
14
11
7
4

12
24
27
20
47
12
12
25
19
17
35
4
4
47
48

รวม

27

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้ องเรียนรวมและห้ องเรี ยนปกติ
อาคารจันทรา - กาญจนาภิเษก
งานบริการ
ปี 2552
ห้ องเรียนรวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
/ เดือน

15-0508
15-0603
15-0604
15-0605
15-0606
15-0607
15-0608-9
15-0609
15-0702
15-0703
15-0704
15-0705
15-0708
15-0709
15-0902
15-0903

5
8
4
4
5
4
6
5
7
4
1
6
4
5
13
7

9
6
7
9
6
6
8
6
8
8
6
9
6
5
8
8

11
5
7
9
3
6
3
5
7
8
9
10
5
5
10
2

ปี 2553

12
15
6
5
6
6
3
3
9
6
10
10
2
2
9
5

9
8
7
6
6
6
13
6

3
8
2

12
5
5
4
7
12
12
4
4
4
2
4
10
19

12
12
12
19
37
12
12
19
8
2
15
2
3
26
38

12
24
26
20
44
12
12
21
16
14
21
3
3
43
52

รวม

96
119
117
105
176
98
42
72
107
79
68
121
30
34
200
195

หน้ า 42
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้ องเรียนรวมและห้ องเรียนปกติ
อาคารจันทรา - กาญจนาภิเษก
งานบริการ
ปี 2552
ห้ องเรียนรวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
/ เดือน

15-0904
15-0905
15-0906
15-0908
15-0909
15-1003
15-1004
15-1005
15-1006
15-1008-9
รวม

ปี 2553
ม.ค. ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

3
7
6
5
6
6 10 5 7
8
3
5
3 11 17 21 5 5
5
7 15 4
9
2
4
5
4
6
2 12
6 10 5
7
7
3 20 8 12
7
8
2
5
7
7
8 2 4
4
7
7
5
5
2
2 2 19
3
6
8
6
6
2
- 1
4
5
5
3
3
- 2
7
7 10 10 10 12 137 179 173 157 179 101 124 37 152

29
25
1
40
39
5
19
12
16
415

ก.ย.

41 48
44 50
2
3
43 45
46 53
12 30
36 40
20 35
29 38
596 695

รวม

173
197
46
163
216
97
134
99
105
56
2,945

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์
หอประชุ มใหญ่
งานบริการ
ปี 2552
ห้ องเรียนรวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
/ เดือน

จานวน

2

4

3

ปี 2553
ม.ค. ก.พ.

5

9

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

8

7

5

18

18

19

ก.ย.

13

รวม

111

หน้ า 43
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้ องเรียนรวมและห้ องเรี ยนปกติ
อาคาร 29
งานบริการ
ปี 2552
ห้ องเรียนรวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
/ เดือน

29-2971
29-2973
29-2974
29-2976
29-2984
29-2985
29-2992
รวม

-

1
1
1
3

1
1
2
2
1
2
9

ปี 2553
ม.ค. ก.พ.

2
1
1
2
1
2
9

1
1
1
2
2
1
1
9

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

2
2
2
1
3
1
1
12

1
2
3
1
1
1
1
10

3
2
2
3
3
2
2
17

1
2
2
1
4
10

6
1
3
3
1
14

ก.ย.

1
1
1
2
1
6

2
1
2
1
1
7

งานบริการข่ าวและเคเบิล้ ทีวี
ปี 2552
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

14

26

19

ม.ค. ก.พ.

ปี 2553
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

25

14

37

25

ม.ค. ก.พ.

ปี 2553
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

18

12

17

21

8

5

22

37

รวม

253

งานบริการถ่ ายทอดสดและบันทึกเทป
ปี 2552
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

7

10

13

20

19

15

8

12

18

รวม

169

รวม

21
14
15
12
22
11
11
106
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ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การฝึ กงานนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี
15 ก.ค. - 9 ต.ค. 53

ผู้ขอฝึ กงาน
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จานวน (คน)
5 คน

ผลการดาเนินงานด้ านพัฒนาระบบ
1. ดาเนินการขยายแบนด์วิดธ์ในการเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตด้วยความเร็ ว 60/8 Mbps.
2. บริ การเชื่ อมต่อเครื อข่ายด้วยโมเด็ม 120 คู่สายแบบดิจิตอล
3. ดาเนินการติดตั้งจุดเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายไร้สาย (Access Point) ชนิดกาลังส่ งสู ง ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ
ทั้งหมดจากเดิมจานวน 26 จุด และขยายเพิ่มอีกจานวน 4 จุด รวมเป็ นจานวนทั้งหมด 30 จุด
4. ติดตั้งและปรับปรุ งอุปกรณ์เครื อข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ
- ติดตั้ง Switch 1 อาคารมานิจชุมสาย
- ติดตั้งระบบ network 12 จุด
- ติดตั้งระบบ IPS
- ติดตั้งระบบ Finger Scan & Software เครื่ องสแกนลายนิ้วมือ 6 จุด
5. ดูแลระบบ Tell Me More 1 ระบบ เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอน จานวน 4 ภาษา
คือ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษญี่ปุ่น
6. สถิติการให้บริ การ Wireless Lan จานวน 34,290 คน (สาหรับนักศึกษา)
7. สถิติการให้บริ การ Wireless Lan จานวน 559 คน (สาหรับอาจารย์ - เจ้าหน้าที่)
8. บริ การบัญชีผใู้ ช้อินเตอร์ เน็ต (Account Internet) สาหรับนักศึกษาเต็มเวลาและนอกเวลา
ปี 2552 จานวน 6,806 คน
9. บริ การบัญชีผใู้ ช้อินเตอร์ เน็ต (Account Internet) สาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาบัณฑิต จานวน 1,103 คน
10. บริ การสถิติการให้บริ การ Wireless Lan สาหรับนักศึกษาจีน จานวน 256 คน
11. บริ การสถิติการให้บริ การ Wireless Lan 250 ลูกค้าโรงแรม
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12. บริ การ E_mail อาจารย์ - เจ้าหน้าที่ จานวน 755 คน (นับจากจานวน Add)
13. เดินสาย Lan หน่วยงาน อื่น ๆ
13.1 เดินสาย Fiber โรงเรี ยนสาธิตอนุบาล 1 งาน
13.2 เดินสาย Fiber ภายในสานักวิทยบริ การ 1 งาน
13.3 เดินสาย Fiber อาคาร 26 1 งาน
13.4 เดินสาย Fiber อาคารโรงแรมจันทรเกษม 1 งาน
14. บริ การ Username Password ระบบ TellMeMore ให้แก่อาจารย์ผสู ้ อนจานวน 55 สิ ทธิ์
15. บริ การ Username Password ระบบ TellMeMore ให้แก่นกั ศึกษา 138 สิ ทธิ์
16. ให้บริ การคาขอ Username Password แก่นกั ศึกษา จานวน 856 คน
17. สถิติการแก้ไขปั ญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร ( MIS ) จานวน 73 ครั้ง
18. สถิติการให้สิทธิ์ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร ( MIS ) จานวน 137 คน
ผลการดาเนินงานด้ านพัฒนาเว็บไชต์
- ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ จานวน 460 ข่าว
- พัฒนาเว็บไซต์ให้กบั หน่วยงาน 7 หน่วยงาน คือ
1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
2. เว็บไซต์สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. เว็บไซต์สานักงานตรวจสอบภายใน
4. เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
5. เว็บไซต์สานักงานวิเทศสัมพันธ์
6. เว็บไซต์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. เว็บไซต์กองอาคารและสถานที่
- ปรับปรุ งเว็บไซต์ให้เป็ นปั จจุบนั 2 หน่วยงาน
1. สานักงานอธิการบดี
2. สานักประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการดาเนินงานเผยแพร่ องค์ ความรู้ IT
- ข่าว IT น่ารู ้เผยแพร่ แบบออนไลน์ 81 เรื่ อง

หน้ า 46
สถิติการให้ บริการห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร 29
จานวน 349 เครื่อง














เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

ตุลาคม 2552
3,442 คน
พฤศจิกายน 2552
6,222 คน
ธันวาคม 2552
4,376 คน
มกราคม 2553
6,797 คน
กุมภาพันธ์ 2553
7,078 คน
มีนาคม 2553
675 คน
เมษายน 2553
324 คน
พฤษภาคม 2553
159 คน
มิถุนายน 2553
2,724 คน
กรกฎาคม 2553
9,306 คน
สิ งหาคม 2553
11,973 คน
กันยายน 2553
15,266 คน
รวมจานวนผู้ใช้ บริการทั้งหมด 66,240

คน (มากกว่ าปี ทีผ่ ่ านมา 12,481 คน)

หน้ า 47

ผลการดาเนินงานด้านบริการวิชาการและฝึ กอบรมสาหรับนักศึกษา
สรุ ปผลโครงการฝึ กอบรมทักษะคอมพิวเตอร์
รุ่ นที่ 22 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2552
อบรมระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2552 - 20 กุมภาพันธ์ 2553
หลักสู ตร

ยอดสมัครเข้ าอบรม

ผ่านการอบรม

ไม่ ผ่าน

IT03_2 (โปรแกรมสานักงาน Microsoft Excel 2007)

39

34

5

IT05 (เทคนิคการซ่อมคอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน)

48

28

20

IT06 (การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น Macromedia Dreamweaver)

23

22

1

IT07 เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash 3

41

7

34

IT08 (การใช้งาน โปรแกรม Adobe Photoshop)

58

51

7

เหตุผลไม่
ผ่าน
ไม่ ทดสอบ
ไม่ ส่งงาน

รวมผู้สมัครเข้ าอบรมทั้งหมด

209

รวมเฉพาะทีไ่ ด้ รับวุฒิบตั ร

142

หมายเหตุ - จานวนนักศึกษาที่ผา่ นการอบรมรุ่ นที่ 22 มีจานวนน้อยเนื่องจากนักศึกษาบางกลุ่มเปลี่ยนคาบ
เรี ยนใหม่ทาให้มีผลกระทบต่อจานวนผูผ้ า่ นการอบรมแต่ละหลักสู ตรเพราะซ้ าช้อนกับคาบเรี ยน

หน้ า 48
สรุ ปผลโครงการฝึ กอบรมทักษะคอมพิวเตอร์
รุ่ นที่ 23 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2553
อบรมระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม - 20 กุมภาพันธ์ 2553
หลักสู ตร

ยอดสมัครเข้ าอบรม

ผ่านการอบรม

ไม่ ผ่าน

IT03_2 (โปรแกรมสานักงาน Microsoft Excel 2007)

85

75

10

IT05 (เทคนิคการซ่อมคอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน)

41

36

5

IT06 (การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น Macromedia Dreamweaver)

15

5

10

IT07 เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash 3

29

22

7

IT08 (การใช้งาน โปรแกรม Adobe Photoshop)

29

20

9

เหตุผลไม่ ผ่าน
ไม่ ทดสอบ
ไม่ ส่งงาน

รวมผู้สมัครเข้ าอบรมทั้งหมด

199

รวมเฉพาะทีไ่ ด้ รับวุฒิบตั ร

158

หมายเหตุ - จานวนนักศึกษาที่ผา่ นการอบรมรุ่ นที่ 23 เพิ่มขึ้นจากรุ่ นที่ 22 จานวน 17 คน

หน้ า 49

ผลการดาเนินงานด้านการฝึ กอบรมสาหรับอาจารย์
การฝึ กอบรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สาหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย)
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิ งหาคม 2553 จานวนผูเ้ ข้าอบรมทั้งหมด 16 คน
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 2944

ผลการดาเนินงานด้านการฝึ กอบรมสาหรับบุคลภายนอก
กิจกรรมที่ 1 ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการสาหรับบุคลภายนอก เรื่ อง เครื อข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV
ในการเรี ยนการสอน” ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จานวนผูเ้ ข้าอบรม ๔๒ คน
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 2964

หน้ า 50

ผลการดาเนินงานบริการและงานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
ให้ กบั หน่ วยงานต่ างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตั่งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553
หน่ วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะมนุษยศาสตร์, สานักศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก
สานักงานประกันคุณภาพ
สานักงานอธิ การบดี
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงาน
สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
กองคลัง
กองนโยบายและแผนงาน
กองบริ หารงานบุคคล
กองกิจการนักศึกษา
สานักงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายอนามัยและสุ ขาภิบาล
ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
สระว่ายน้ าและศูนย์สุขภาพ
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม- สหะพาณิ ชย์
ศูนย์การศึกษาจันทรเกษม-เทคนิคชัยนาท
ศูนย์ชุมชนแข้มแข็ง
ศูนย์ภาษา
ศูนย์ประสานงานการศึกษาทัว่ ไป
รวม

จานวน /ครั้ง
3
1
1
3
1
1
5
27
3
5
13
19
4
4
3
1
3
2
2
1
1
13
2
118 ครั้ง

ลักษณะงาน

-

ติดตั้งเครื่ อง Print
Windows ขัดข้อง
Internet ขัดข้อง
ระบบ Network ขัดข้อง
เคลื่อนย้ายระบบภายใน
หน่วยงาน
- ติดตั้ง โปรแกรม Scan ไวรัส
- กาจัดไวรัส
- เครื่ องเปิ ดไม่ติด
- ตรวจสอบการส่ งเมล์
- ดาวน์โหลด File ไม่ได้
- ดูหนัง , ฟังเพลง ไม่ได้
- เชื่อมต่อ Wireless Lan
- Windows ขัดข้อง
- Internet ขัดข้อง
- ระบบ Network ขัดข้อง
- เคลื่อนย้ายระบบ ภายในหน่วยงาน
- ติดตั้ง โปรแกรม ไวรัส
- กาจัดไวรัส
- เครื่ องเปิ ดไม่ติด
- ตรวจสอบการส่ งเมล์
- ดาวน์โหลด File ไม่ได้
- ดูหนัง , ฟังเพลง ไม่ได้

หน้ า 51

สถิติการให้ เช่ าห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (สาหรับบุคลภายนอก)
1. สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
วันที่ 28 - 30 เมษายน 2553
2. กลุ่ม Learning 100 (นายพิสิษฐ์ จริ ยเลิศสิ ริ)
สิ งหาคม 2553

เป็ นเงิน 13,500 บาท ใบเสร็ จที่ 1568 ระหว่าง
เป็ นเงิน 10,500 บาท ใบเสร็ จที่ 1/2539 วันที่ 16

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
25,500 บาท ( สองหมื่นห้ าพันห้ าร้ อยบาทถ้ วน)
หมายเหตุ ออกใบเสร็ จโดยฝ่ ายการเงิน

หน้ า 52
สรุ ปสถิติการขอใช้ ห้องคอมพิวเตอร์
เพือ่ อบรมเชิ งปฏิบัติการและสนับสนุนการเรี ยนการสอน
วัน / เดือน / ปี ยืน่ เรื่อง

หลักสู ตร

16 ธ.ค. 52

สาขาวิชาการผลิตพืชและการจัดพืชเพื่อชุมชนเมือง คณะเกษตรและชีวภาพ
เรื่ องการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
วันที่ 5 มกราคม 2553
วันที่ 12 มกราคม 2553
เวลา 08.30 – 15.00 น. ห้อง 2964

4 ม.ค. 53

8 ม.ค. 53

คณะศึกษาศาสตร์ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ 2 โครงการ
การพัฒนาเอกสารการสอนแบบดิจิตอล (e-book) ด้วยโปรแกรม Flip album
ตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม 2553 ห้อง 2966
ตั้งแต่วนั ที่ 12 มกราคม 2553 ห้อง 2966
การผลิตซี ดีรอมช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Camtasia
วันที่ 18 มกราคม 2553 ห้อง 2964
วันที่ 25 มกราคม 2553 ห้อง 2964
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จานวน/เครื่อง

33
33

33
33
33
33
6

ตาแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 13 มกราคม 2553
เวลา 10.00 – 12.00 น. ห้อง 2944
12 ม.ค. 53

ศูนย์ภาษาจัดอบรม TELL ME MORE นักศึกษาภาคปกติ สาขาการจัดการ
ทัว่ ไป ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พ
วันที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 13.00 – 14.00 น. ห้อง 2951

30

2 ก.พ. 53

สถาบันวิจยั และพัฒนาได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลภาวะการมีงานทาของ
บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2551

30

วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2553 ห้อง 2964

วัน / เดือน / ปี ยืน่ เรื่อง
26 ธ.ค. 52

25 ม.ค. 53

หลักสู ตร

หน้ า 53
จานวน/เครื่อง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ อบรมหลักสู ตร การใช้สถิติเพื่อการวิจยั ด้วย
โปรแกรม SPSS for Windows
วันที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้อง 2964
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้อง 2964
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้อง 2964

33
33
33

คณะศึกษาศาสตร์ ได้จดั อบรมหลักสู ตรชุดวิชาชีพครู
วันที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้อง 2951 , 2953

47

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 2951 , 2953

47

10 มิ.ย. 53

สานักประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ( CHE QA ONLINE SYSTEM )
วันที่ 21 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น.

33

5 ก.ค. 53

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ จัดอบรม
โปรแกรม Photoshop วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น.
โปรแกรม Photoshop วันที่ 24 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น.
โปรแกรม After Effect วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น.
โปรแกรม After Effect วันที่ 7 สิ งหาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น.
โปรแกรม After Effect วันที่ 14 สิ งหาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น.

7 ก.ค 53

สานักประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรม กระบวนการสร้างแบบ
ประเมินผลและการวิเคราะห์ผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น.

40
40
40
40
40
33

วัน / เดือน / ปี ยืน่ เรื่อง
12 ก.ค. 53

หลักสู ตร

หน้ า 54
จานวน/เครื่อง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ อบรม หลักสู ตรการใช้ Microsoft Excel

33

ในการคานวณทางการเงิน วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.
19 ก.ค. 53

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ อบรม หลักสู ตรการใช้ Microsoft Excel

33

ในการคานวณทางการเงิน วันที่ 6 สิ งหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.
21 ก.ค. 53

2 ส.ค. 53
24 ส.ค. 53

สาขาวิชาการตลาด อบรม หลักสู ตรการเขียนและพัฒนาเว็บไซต์
วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันที่ 1 สิ งหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันที่ 8 สิ งหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สาขาวิชาเคมี ขอสื บค้นข้อมูลสมัยใหม่ทางเคมี CHEM 2702
วันที่ 4 สิ งหาคม 2553 เวลา 14.00 – 16.00 น.
คณะศึกษาศาสตร์ ขอใช้โปรแกรม Tell me more
วันที่ 5 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 2953

สถิติการให้ บริการชั้น 6 ห้ องคอมพิวเตอร์ อาคารสานักวิทยาบริการ (ชั้น 6 )
รายละเอียด
จานวน
1. Scan งานวิจยั และวิทยานิพนธ์
400 เล่ม
2. Upload บรรณานุกรมสื่ อสารสนเทศ
6 ครั้ง
3. Upload สื่ อมัลติมีเดียใหม่
12 ครั้ง
4. Upload วารสารใหม่
12 ครั้ง
5. Upload จดหมายข่าว
3 ครั้ง
6. Upload ข่าวประชาสัมพันธ์
25 ครั้ง
7. Upload ข้อมูลหน้าเว็บไซต์
206 ครั้ง
8. ซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์
371ครั้ง
9. Upload ข้อมูล Server
เดือนละ 17 ครั้ง
10. ให้บริ การ Internet
66,240 ครั้ง
11. ตรวจเช็คและซ่อมระบบ Network
132 ครั้ง

33
33
33
30
42

หน้ า 55

ประมวลภาพกิจกรรม
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้ า 56

ที่ปรึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จนั ทรัตน์ กิ่งแสง
ดร.กนกรัตน์ ยศไกร
นายเกียรติพงษ์ ยอดเยีย่ มแกร

ผูจ้ ดั ทา / รวบรวมข้อมูล
นางสาวจันทิมา
นางสาววราพรณ์
นายธีรพร
นางสาวอัญชนา
นายสมพร
นางสาวสุ มาลี
นางสาวรัชนี
นางวาสนา
นางสาวทรรศนีย ์
นางสาวสุ นิสา
นางสาวปิ ยะธิดา

ชุลีกราน
ดอนหัวล่อ
พงษ์พุฒ
ธาตุบุรมย์
ดวงเกษ
ถวายสิ นธุ์
ตันพันเลิศ
มัสตูล
ผูช้ ูจนั ทร์
สุ วรรณทอง
เกิดปราโมทย์

