


 

 

 
 

 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดม้กีารด าเนินงาน
ต่างๆ ตามภารกจิของส านักวทิยบรกิารฯ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามทีก่ าหนดไว ้ส านกัวทิยบรกิารฯ 
จงึไดร้วบรวมขอ้มลูเพื่อจดัท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๓ เป็นผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที ่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๒ ถงึวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๓ เพื่อเผยแพรแ่ก่คณาจารย ์นกัศกึษา บุคลากร ผูส้นใจทัว่ไป 
ส านกัวทิยบรกิารฯ ขอขอบคุณคณาจารยแ์ละบุคลากรทุกท่าน ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการจดัท า
รายงานประจ าปี ๒๕๕๓ ฉบบัน้ีใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่ารายงานประจ าปี
ฉบบัน้ีคงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานและมหาวทิยาลยัสบืไป 
 
 
 
 
 

                                            (ผูช้่วยศาสตราจารยจ์นัทรตัน์   กิง่แสง) 
                                ผูอ้ านวยการส านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 พฤศจกิายน  ๒๕๕๓ 
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ประวตั ิ
ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนแทศ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

ความเป็นมา 
 

หอสมุดวทิยาลยัครูจนัทรเกษม  ซ่ึงเดิมตั้งอยูท่ี่อาคาร 1  ชั้นล่างมีขนาด 1 ห้องเรียนมีอาจารยไ์ข่มุก  มิลินทเลข 
เป็น บรรณารักษ ์และมีผูช่้วยบรรณารักษ ์1 คน 

เม่ือ พ.ศ.2511 มีผู ้ใช้บริการห้องสมุดมากข้ึน จึงยา้ยห้องสมุดไปบริเวณชั้ นล่างของอาคาร 2 (อาคาร
ศึกษาศาสตร์ปัจจุบนั) ซ่ึงมีเน้ือท่ีกวา้งขวางซ่ึงบรรจุผูใ้ชบ้ริการไดม้ากข้ึน 

ปี พ.ศ. 2518  ไดง้บประมาณจากกรมฝึกหดัครู สร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้นพื้นท่ีใชส้อย 1,162 
ตารางเมตร  มีท่ีนั่งอ่านหนังสือประมาณ 300 ท่ีนั่ง และเปิดให้บริการ แก่นักศึกษา ครู อาจารย์   โดยมีอาจารย ์
บรรณารักษบ์ริหารงานรวม 7 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
ปี พ.ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ เล่มท่ี 93 ตอนท่ี 82 ราชกิจจา-นุเบกษา ลงวนัท่ี 8 มิถุนายน 

2519  เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลยัครูจนัทรเกษม  กรุงเทพมหานคร ให้ แผนก หอสมุด สังกดัในส านกังาน
อธิการบดี  

ปี พ.ศ.2525 ไดเ้ปล่ียนช่ือ เป็น หอสมุดมานิจชุมสาย โดยถือเอา นามของ ม.ล. มานิจ ชุมสาย ผูเ้ป็นอาจารย์
ใหญ่คนแรกของโรงเรียนฝึกหดัครูมธัยม 

ปี พ.ศ.2530  กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ เล่มท่ี 104 ตอนท่ี 73 ราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 17 เมษายน 
2530 เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในวทิยาลยัครูจนัทรเกษม  กรุงเทพมหานคร โดยการปรับเปล่ียนให้ แผนก “หอสมุด” 
เป็น “ฝ่ายหอสมุด” สังกดัส านกัส่งเสริมวชิาการ  



 

                            

 

หน้า 2 
ปี พ.ศ. 2541 ไดรั้บจดัสรรงบประมาณพร้อมรูปแบบอาคาร จากสภาสถาบนัราชภฏั เป็น

อาคาร 8 ชั้น มีพื้นท่ีใชส้อย ประมาณ 4,800 ตารางเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปี พ.ศ.2542 หอสมุด เปล่ียนเป็น “ส านกัวทิยบริการ” และขนยา้ยมาใชพ้ื้นท่ีบริการท่ีอาคาร 8 ชั้น 
 ปี พ.ศ.2544  สถาบนั ฯ ไดจ้ดัสรรงบประมาณรายได ้ปีการศึกษา 2544 วงเงิน 7,575,588 บาท เป็นค่าปรับแต่ง
ภายในอาคารใหมี้สภาพสอดคลอ้งกบัการใชง้าน ดูดี ทนัสมยั ทั้งน้ีมีการด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ จดัจา้งออกแบบ 
และจดัจา้งปรับปรุงตกแต่ง ในช่วงระหวา่งการปรับตกแต่งภายในอาคารตอ้งขนยา้ยส่วนท างานทั้งหมดกบัส่วนบริการ
บางส่วนกลบัมาท่ีอาคารมานิจ ชุมสาย ต่อเม่ือ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2546 การปรับแต่งภายในอาคารจึงแลว้เสร็จ  จึงขนยา้ย
ทั้งหมดกลบัมาท่ี อาคาร 8 ชั้น  
 ปี พ.ศ.2546  ไดรั้บงบจดัสรรงบประมาณรายได ้เพิ่มเติม จ านวน 3,722,027 บาท ให้จดัหาครุภณัฑ์ประกอบ
อาคารในส่วนท่ีขาด  การจดัหาครุภณัฑ์จากงบประมาณจ านวนน้ีไดด้ าเนินการแลว้เสร็จในเดือน เมษายน พ.ศ.2547  
ส านกัวิทยบริการไดมี้การเปล่ียนแปลง ปรับพฒันา ลกัษณะการด าเนินงานของห้องสมุดตามแนวคิดใหม่ท่ีให้บริการ
ส่ือสารสนเทศหลากประเภท ทั้งระบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ รวมทั้งมีความสวยงามทนัสมยั  มีส่วนท าการดงัน้ี   
 

ชั้น 1 
บริการสอบถาม, มุมคุณธรรม, บริการฝากของ, มุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner), ห้องอ่าน
หนงัสือพิมพ,์ หอ้งอ่านวารสาร และแสดงนิทรรศการ, บริการถ่ายส าเนา 

ชั้น 2 
หนงัสืออา้งอิง, วารสารล่วงเวลา, ห้องคน้ควา้เฉพาะบุคคล, งานซ่อมบ ารุงส่ิงพิมพ,์ งานเทคนิค
ส่ิงพิมพ,์ วารสารเยบ็เล่ม, บริการตอบค าถามช่วยการคน้ควา้ 

ชั้น 3 หนงัสือทัว่ไป, หอ้งคน้ควา้เฉพาะบุคคล, บริการยมื-คืน หนงัสือ, หอ้งหนงัสือกฎหมาย 

ชั้น 4 
หนงัสือทัว่ไป, บริการช่วยการคน้ควา้, ห้องคน้ควา้เฉพาะบุคคล, หนงัสือวิจยัและวิทยานิพนธ์, 
หอ้งบณัฑิตศึกษา 

ชั้น 5 
หนังสือทั่วไป, หนังสือนวนิยาย/เร่ืองสั้น, หนังสือภาษาต่างประเทศ, งานจดัหาและวิเคราะห์
สารสนเทศ, หอ้งเซิฟเวอร์ 

  



 

                            

 

หน้า 3 

ชั้น 6 
บริการอินเตอร์เน็ต, บริการวีดิทศัน์/ซีดี, ห้องดูซีดี รายบุคคล รายกลุ่ม, ห้องฝึกการใช้เสียงและ
บนัทึกเสียง, งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และวดีีโอ, หอ้งเซิฟเวอร์,งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ชั้น 7 
ส านักงานผูอ้  านวยการ, ห้องประชุมวิทยสภา, ห้องประชุมวิทยสมาคม, ห้องผูอ้  านวยการส านัก
วทิยบริการฯ, หอ้งรองผูอ้  านวยการส านกัฯ 

ชั้น 8 หอ้งประชุมวทิยสมัมนา, หอ้งมลัติมีเดีย, ฝ่ายเทคโนโลยกีารศึกษา 

 
ปี พ.ศ.2548 กฎกระทรวงศึกษาธิการ   จดัตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  ประกาศ เล่มท่ี 

122 ตอนท่ี 20 ก  ราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 2548 เปล่ียน“ส านกัวิทยบริการ” เป็น “ส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ” โดยให ้รวบส่วนงานของศูนยค์อมพิวเตอร์ มาไวด้ว้ยกนั จนถึงปัจจุบนั  
 ปี พ.ศ.2550  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกดั “ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ไดรั้บจดัสรร
งบประมาณแผ่นดิน ในการสร้างอาคารหลงัใหม่ เพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับให้บริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้อง
ฝึกอบรมฯ หอ้งควบคุมระบบแม่ข่ายหลกัของมหาวิทยาลยัฯ เพื่อไวส้ าหรับบริการแก่ นกัศึกษา อาจารย ์บุคลากร ของ
มหาวทิยาลยัฯ  ระหวา่ง ชั้น 2-6 ของอาคาร 29  
 สถานท่ีด าเนินการ 

 อาคารส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 8 ชั้น   

 อาคาร 29 ชั้น 2-6 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 โทรศพัท ์02-513-6784 ,0-29426900 ต่อ 1700-1708, 2921-2924 

 http://arit.chandra.ac.th/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arit.chandra.ac.th/


 

                            

 

หน้า 4 
 

 

 
  1.  อาจารยไ์ข่มุกข ์  มิลินทเลข 
  2.  อาจารยว์นา  ชีเพง็พนัธ์ุ 
  3.  ผูช่้วยศาสตราจารยก์ุลรัสม ์ ภูมิมาศ 
  4.  อาจารยเ์พญ็จนัทร์ ศิริชุมแสง 
  5.  อาจารยสุ์ชีลา  เตชาภิวฒัน์พนัธ์ุ 
  6.  ผูช่้วยศาสตราจารยว์ลิาวลัย ์ ปานทอง 
  7.  อาจารยสุ์ชีลา  เตชาภิวฒัน์พนัธ์ุ 

8.  นายสัตวแพทยปั์ญญา สระดอกบวั 
  9.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มพร ปาจรียรั์ตน์ 
  10. ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ชีลา เตชาภิวฒัน์พนัธ์ุ 
  11.  ผูช่้วยศาสตราจารยจ์นัทรัตน์  ก่ิงแสง 
 
 
 

 
 
 
 
  

อาคารส านกัวิทยบริการ 8 ชั้น   และอาคาร 29  ชั้น 2-5 
โทรศพัท ์ 0-2513-6784 , 0-2942-6900   
ต่อ  1700 - 1708, 2922 - 2926 
http://arit.chandra.ac.th 
 

ผูบ้ริหาร 

สถานท่ีด าเนินการ 
 

http://arit.chandra.ac.th 
 

http://arit.chandra.ac.th/


 

                            

 

หน้า 5 
 
 

 
 
ปรัชญา 
“ศูนยก์ลางการเรียนรู้   สู่เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั   สารสนเทศกวา้งไกล ร่วมใจใหบ้ริการ” 

 

วสัิยทศัน์ 
 เป็นแหล่งบริการส่ือสารสนเทศ  พฒันาระบบเครือข่าย  และผลิตส่ือการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั  สนองตอบความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ  สนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้ วิจยั การเรียนการสอนออนไลน์ และ
เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

พนัธกจิ 
1. ผลิต จดัหา วิเคราะห์ จดัเก็บ อนุรักษแ์ละบ ารุงรักษาสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
2. พฒันาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และแม่ข่ายความเร็วสูง 
3. ผลิตส่ือการเรียนการสอนและบริการโสตทศันูปกรณ์ 
4. ใหบ้ริการสารสนเทศ บริการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน การศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษา 

บุคลากรของมหาวทิยาลยั 
5. จดัอบรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การใชง้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณธรรมและจริยธรรมใน

การใชง้าน ใหก้บันกัศึกษา บุคลากรของมหาวทิยาลยั และบุคคลทัว่ไป 
6. ใหบ้ริการค าปรึกษา แกไ้ขปัญหาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  และระบบเครือข่ายแก่นกัศึกษา บุคลากรใน

หน่วยงานต่างๆ  ของมหาวทิยาลยั 
7. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนกัศึกษา และใหบ้ริการหอ้งประชุม สัมมนา 
8. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ของมหาวทิยาลยั ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเคเบิ้ลทีวี 

 
 
 
 
 

ปรชัญา  วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ นโยบาย 

 



 

                            

 

หน้า 6 
 
 

วตัถุประสงค์ 
 
1. เป็นศูนยก์ลางการจดัหา วเิคราะห์ และจดัเก็บสารสนเทศท่ีทนัสมยัในรูปแบบต่าง ๆ  
2. เป็นศูนยก์ลางการศึกษาคน้ควา้ วจิยั และบริการทางวชิาการ ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั 
3. ผลิตส่ือการเรียนการสอน และบริการโสตทศันูปกรณ์ในกิจการของมหาวทิยาลยั 
4. เช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 2 เส้นทางในอัตราเร็ว ภายในประเทศ 80 Mbps 

ต่างประเทศ 16 Mbps   
5. เช่ือมต่อเครือข่ายหลกัของมหาวิทยาลยั  เพื่อบริการหน่วยงาน นกัศึกษา  อาจารย ์ตลอดจนบุคลากรของ

มหาวิทยาลยั ในมาตรฐาน Gigabit  Ethernet ส่วนเครือข่ายย่อยภายในอาคารเช่ือมต่อดว้ยความเร็วใน
มาตรฐาน Fast Ethernet  ไปจนถึงจุดเช่ือมต่อปลายทาง 

6. ให้บริการ Dial Up ผ่านระบบโทรศพัท์ จ  านวน 200 ช่องสัญญาณ และมีจุดบริการ Wireless ภายใน
มหาวทิยาลยั 27 จุด 

7. ส่งเสริมให้หน่วยงานและอาจารย ์จดัท าโฮมเพจ เพื่อให้บริการสารสนเทศดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โดย
ผา่นทางเคเบิ้ลทีว ีเวบ็ไซต ์ฯลฯ 

8. ส่งเสริมใหอ้าจารยจ์ดัท าเวบ็เพจรายวชิา เพื่อเป็นทรัพยากรในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป 
9. ศึกษาวจิยัหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ และการจดัการความปลอดภยั ของระบบเครือข่ายเพื่อใหไ้ด้

แนวทางท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยดั 
10. เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่สารสนเทศ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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นโยบาย 
 

1. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานของระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อน าไปใชใ้นการบริการและบริหารจดัการ 
2. จดัหาและพฒันาระบบหอ้งสมุดอตัโนมติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. จดัหา จดัท า และพฒันาระบบฐานข้อมูลเน้ือหาเติม (Full Text Database) และฐานขอ้มูลบรรณานุกรม 

(Bibliographic Database) 
4. จดัท าฐานขอ้มูลกลางของมหาวทิยาลยัท่ีมีคุณภาพ และเช่ือมโยงเครือข่ายขอ้มูล 
5. จดัหา พฒันา และผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อใหบ้ริการทางการศึกษา 
6. พฒันาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ โดยมีการจดัระบบเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
7. ส่งเสริมการบริการวชิาการสู่ทอ้งถ่ินและสังคม 
8. จดัหา พฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพดา้นการผลิต การบริการ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
9. เป็นศูนยก์ลางการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศ และฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นสารสนเทศ 
10. พฒันาระบบประกนัคุณภาพของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ใหมี้ประสิทธิภาพ 
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โครงสรา้งการบริหารงาน 

 

ส านักงาน
ผูอ้ านวยการ 

ฝ่าย 
วิทยบริการ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- งานบรหิารและธุรการ 
- งานคลงัและพสัดุ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานอาคารสถานที ่
- งานประกนัคุณภาพ 
  การศกึษา 
- งานประชาสมัพนัธ ์
 

- งานพฒันาและ 
  วเิคราะหส์ารสนเทศ 
- งานบรกิารทรพัยากร 
  สารสนเทศ 
- งานสิง่พมิพต่์อเนื่อง 
- งานซ่อมบ ารงุ  
  ทรพัยากรสารสนเทศ 
 
 
 
 
    

- งานผลติ จดัหาสื่อโสตทศัน์ 
- งานเคเบิล้ทวี ี/ โทรทศัน์ 
  วงจรปิด 
- งานบรกิารเทคโนโลยสีาร- 
  สนเทศ ภาพ, เสยีง, 
  มลัตมิเีดยี 
- งานบรกิารเครือ่งเสยีง 

- งานอบรมและพฒันา  
  บุคลากรดา้นเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
- งานระบบเครอืข่าย 
- งานระบบ ฐานขอ้มลู  
- งานพฒันาโฮมเพจ 
- งานพฒันาระบบ 
  สารสนเทศ 
- งานซ่อมบ ารงุ 
- งานบรกิารสบืคน้ 
  สารสนเทศ 
  (หอ้งปฏบิตักิาร) 
- งานบริการ E - Learning  

รองผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายวิทยบริการ 

รองผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูอ้ านวยการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทบาทและหน้าทีข่องส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ไดแ้บ่งโครงสร้างการบริหาร
ประกอบดว้ย 4 ฝ่าย คือ ส านกังานผูอ้  านวยการ ฝ่ายวิทยบริการ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีบทบาทและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ส านกังานผูอ้  านวยการ  มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัน้ี 
1.1.  งานบริหารและธุรการ 
1.2.  งานนโยบายและแผน 
1.3.  งานคลงัและพสัดุ 
1.4.  งานบริการวชิาการ 
1.5.  งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
1.6.  งานอาคารสถานท่ี 
1.7.  งานประชาสัมพนัธ์ 

2. ฝ่ายวทิยบริการ 
2.1.  งานพฒันาและวเิคราะห์สารสนเทศ 
2.2.  งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
2.3.  งานส่ิงพิมพต่์อเน่ือง 
2.4.  งานซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

3. ฝ่ายเทคโนโลยกีารศึกษา 
3.1.  งานผลิต ส าเนา ส่ือการเรียนการสอน และวดีีทศัน์เพื่อการศึกษา 
3.2.  งานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาพ เสียง มลัติมิเดีย 
3.3.  งานเคเบิ้ลทีว ี/ โทรทศัน์วงจรปิด 
3.4.  งานบริการเคร่ืองเสียง และโสตทศันูปกรณ์ 
3.5.  งานซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือโสตทศันูปกรณ์ 

4. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.1.  งานอบรม และพฒันาบุคลากร ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2.  งานระบบเครือข่าย 
4.3.  งานระบบฐานขอ้มูล 
4.4.  งานพฒันาโฮมเพจ 
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4.5.  งานพฒันาระบบสารสนเทศ 
4.6.  งานซ่อมบ ารุง 
4.7.  งานบริการสืบคน้สารสนเทศ (หอ้งปฏิบติัการ) 
4.8.  งานบริการ E-Learning 

 
 
 
ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีพื้นท่ีใหบ้ริการแยกเป็น 2 อาคาร  ประกอบดว้ยอาคารส านักวิทยบริการ 
8 ชั้น  และอาคาร 29  ชั้น 2 - ชั้น 6 
   

อาคารส านักวทิยบริการ  8  ช้ัน  
  จดัพื้นท่ีใหบ้ริการดงัน้ี 

 ช้ัน 1 
 -  บริการสอบถาม 
 -  บริการรับฝากของ 
 -  บริการอ่านหนงัสือพิมพ ์
 -  บริการวารสารปัจจุบนั , ล่วงเวลา  
 -  เคร่ืองตรวจอตัโนมติั 

  -  บริการถ่ายส าเนา 
 -  ลิฟท ์และบนัไดทางข้ึน - ลง 
 -  หอ้งน ้านกัศึกษาชาย - หญิง  
 -  หอ้งน ้าอาจารย ์- เจา้หนา้ท่ี 

 ช้ัน  2 
  -  บริการส่ิงพิมพรั์ฐบาล 
  -  บริการหนงัสืออา้งอิง 
  -  บริการช่วยการคน้ควา้ 
  -  บริการหนงัสือพิมพล่์วงเวลา 
  -  บริการวารสารเยบ็เล่ม 
  -  หอ้งสัมมนากลุ่ม 

อาคารสถานที ่
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  -  หอ้งซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
  -  หอ้งน ้านกัศึกษาชาย  - หญิง  
  -  หอ้งน ้าอาจารย ์– เจา้หนา้ท่ี 
 

 ช้ัน  3 
  -  บริการหนงัสือทัว่ไป หมวด 000 - 300  
  -  บริการยมื – คืน หนงัสือ 
  -  หอ้งหนงัสือกฎหมาย     
  -   หอ้งสัมมนากลุ่ม 
  -  หอ้งน ้านกัศึกษาชาย - หญิง  
  -  หอ้งน ้าอาจารย ์- เจา้หนา้ท่ี 

 ช้ัน  4 
  -  บริการหนงัสือทัว่ไป หมวด 400 -  600 
  -  บริการหนงัสือวจิยั วทิยานิพนธ์  และต าราราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ 
  -  หอ้งบณัฑิตศึกษา 
  -  หอ้งสัมมนากลุ่ม 
  -  หอ้งน ้าชาย - หญิง  
  -  หอ้งน ้าอาจารย ์- เจา้หนา้ท่ี 

 ช้ัน  5 
  -  บริการหนงัสือทัว่ไป หมวด 800 - 900 
  -  บริการหนงัสือนวนิยาย  เร่ืองสั้น 
  -  บริการหนงัสือภาษาต่างประเทศ 
  -  งานจดัหาและวเิคราะห์สารสนเทศ 
  -  หอ้งน ้านกัศึกษาชาย - หญิง  
  -  หอ้งน ้าอาจารย ์- เจา้หนา้ท่ี 

 ช้ัน  6 
  -  บริการอินเตอร์เน็ต 
  -  บริการยมื – คืน ส่ือมลัติมีเดีย 
  -  บริการคาราโอเกะ 
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  -  งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์   
  -  หอ้งเซิร์ฟเวอร์ 
  -  หอ้งน ้านกัศึกษาชาย - หญิง  
  -  หอ้งน ้าอาจารย ์– เจา้หนา้ท่ี 

 ช้ัน  7 
  -   ส านกังานผูอ้  านวยการ 
  -  หอ้งผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  -  หอ้งรองผูอ้  านวยการฝ่ายวทิยบริการ 
  -  หอ้งประชุมวทิยสภา 
  -  หอ้งประชุมวทิยสมาคม  1 
  -  หอ้งประชุมวทิยสมาคม  2 
  -  หอ้งประชุมวทิยสมาคม  3 
  -  หอ้งประชุมวทิยสมาคม  4 
  -  หอ้งน ้านกัศึกษาชาย - หญิง  
  -  หอ้งน ้าอาจารย ์- เจา้หนา้ท่ี 

 ช้ัน  8 
  -  หอ้งประชุมวทิยสัมมนา 
  -  หอ้งมลัติมีเดีย 
  -  หอ้งรับรอง 
  -  ฝ่ายเทคโนโลยกีารศึกษา 
  -  หอ้งตดัต่อ 
  -  หอ้งบนัทึกเสียง 
  -  งานซ่อมบ ารุงโสตทศันวสัดุ 
  -  หอ้งน ้านกัศึกษาชาย - หญิง  
  -  หอ้งน ้าอาจารย ์– เจา้หนา้ท่ี 
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อาคาร  29   ช้ัน  2 - 6    
จดัพื้นท่ีใหบ้ริการดงัน้ี 

ช้ัน 2 
 -      หอ้งส านกังานฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  -      หอ้งรองผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-      หอ้งประชุม  

 ช้ัน 3 

  -      หอ้งพฒันาระบบเครือข่าย 
- หอ้งผูดู้แลระบบ 

ช้ัน 4 
- หอ้งบริการคอมพิวเตอร์ , สืบคน้ขอ้มูล , บริการอินเตอร์เน็ต ,  
     บริการฝึกอบรม 

ช้ัน 5 
- หอ้งบริการคอมพิวเตอร์ , สืบคน้ขอ้มูล , บริการอินเตอร์เน็ต ,   
     บริการฝึกอบรม 

ช้ัน 6 
- หอ้งบริการคอมพิวเตอร์ , สืบคน้ขอ้มูล , บริการอินเตอร์เน็ต ,   
     บริการฝึกอบรม 
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บุคลากร 
 

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีบุคลากรด าเนินงาน  
ดงัน้ี 

ล าดับที ่ บุคลากร จ านวน 

1 อาจารยป์ระจ า 3  คน 
3 ขา้ราชการพลเรือน 1  คน 
4 พนกังานราชการ 2  คน 
5 พนกังานมหาวทิยาลยั 3  คน 
6 ลูกจา้งชัว่คราว 42  คน 
 รวมจ านวนบุคลากร 51  คน 
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ผู้บริหาร 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์จนัทรัตน ์ ก่ิงแสง  ผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการฯ 
  หนา้ท่ี 
1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายวิทยบริการ  

  

         

 

นางสาว กนกรัตน์  ยศไกร  รองผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการฯ 
 หนา้ท่ี 
1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายวิทยบริการ  
2. ให้ค  าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรในการปฏิบติังาน 

          

 

นาย เกียรติพงษ ์ ยอดเยีย่มแกร รองผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการฯ 
หนา้ท่ี 
1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
2. ให้ค  าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรในการปฏบติังาน 
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ส านักงานผู้อ านวยการ 

 

นางสาว จนัทิมา  ชุลีกราน  ต าแหน่ง หวัหนา้ส านกังานผูอ้  านวยการ 

 ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานบริหารทัว่ไป 
2. งานเลขานุการ 
3. งานงบประมาณและการเงิน 
4. งานพสัดุ 
5. งานสารบรรณ 
6. งานประชาสมัพนัธ์ 
7. งานประกนัคุณภาพ 

 
  

 

นางสาว วราพรณ์  ดอนหวัล่อ  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. จดัซ้ือ - จดัจา้ง และเบิกจ่ายงบประมาณของส านกัวิทยบริการฯ 
2. จดัซ้ือ - จดัจา้ง โดยวิธีสอบราคา 
3. ท าบญัชีควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณ 
4. พิมพห์นงัสือราชการ, บนัทึกขอ้ความต่าง ๆ, หนงัสือเชิญประชุม และบนัทึกการประชุม 
5. ติดตามและประเมินผลการใชจ่้ายงบประมาณ 
6. จดัพิมพร์ายงานประจ าปี, รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
7. พิมพจ์ดหมายข่าวของส านกัวิทยบริการฯ 
8. ท างานวิจยัของส านกัวิทยบริการฯ 

    

 

นาย ธีรพร  พงษพ์ฒุ  ต าแหน่ง พนกังานธุรการ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนงัสือ 
2. ลงทะเบียนวสัดุ - ครุภณัฑ ์
3. พิมพจ์ดหมายตอบขอบคุณ 
4. แทงจ าหน่ายครุภณัฑ ์
5. ดูแล - บ  ารุงรักษาเก่ียวกบัอุปกรณ์ และอาคารสถานท่ี 
6. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน - ภายนอก 
7. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

    



 

                            

 

หน้า 17 

 

นางสาว ทรรศนีย ์ ผูชู้จนัทร์  ต าแหน่ง พนกังานธุรการ  
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ดูแลการจดัซ้ือ - จา้ง  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ดูแลเอกสารเก่ียวกบัหนงัสือเขา้และออกของฝ่ายฯ  และเอกสารต่าง ๆ  
3. การจดัท ารายงานการประชุม, การจดัประชุม, เดินเอกสาร, เชิญประชุม  และงานเลขานุการ  
4. การสัง่ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านกังานต่าง ๆ 
5. ให้บริการ User & Password แก่นกัศึกษาและให้บริการ Account Internet 
6. ดูแลจดัตารางเวร และให้บริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
7. งานรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ และแกปั้ญหาทางเทคนิคของมหาวิทยาลยั 
8. การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

    

 

นางสาว สุนิสา  สุวรรณทอง  ต าแหน่ง พนกังานธุรการ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. จดัท าทะเบียนพสัดุ ครุภณัฑ์ บริการเบิกจ่าย และตรวจสอบวสัดุคงเหลือ 
2. การจดัท ารายงานการประชุม, การจดัประชุม, เดินเอกสาร, เชิญประชุมและงานเลขานุการ 
3. ให้บริการ User & Password แก่นกัศึกษา และให้บริการ Account Internet 
4. รับแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสถาบนัฯ  และประสานงานกบัฝ่ายเทคนิค 
5. จดัท าบอร์ดเก่ียวกบัข่าวสารสนเทศประจ าทุกสปัดาห์ 
6. ดูแลและให้บริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
7. งานรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ และแกปั้ญหาทางเทคนิคของมหาวิทยาลยั 
8. การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาง กนัยารัตน ์ ภาคาเขตร์  ต าแหน่ง คนงาน 
 ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. รับ – ส่ง หนงัสือ, เอกสาร 
2. เปิด – ปิดอาคารส านกัวิทยบริการฯ 
3. ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในอาคารส านกัวิทยบริการฯ 
4. ส าเนาเอกสาร และจดหมายต่างๆ 

 

 

 

 



 

                            

 

หน้า 18 

        วทิยบริการ  

 

นางสาว อญัชนา  ธาตุบุรมย ์ ต าแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายวทิยบริการ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ดูแลฝ่ายวิทยบริการและจดัท าตารางเวรการปฏิบติังาน มอบหมายงาน ประสานงานบุคลากรในฝ่าย 
2. บริการแนะน า ตอบค าถาม และคน้ควา้สารสนเทศ รวมทั้งฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์แก่ผูใ้ชบ้ริการ 
3. วิเคราะห์และบนัทึกขอ้มูลส่ิงพิมพรั์ฐบาล 
4. คดัเลือก บนัทึกขอ้มูล และ upload ขอ้มูลงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
5. จดัพิมพเ์อกสาร รวบรวมสถิติการบริการดา้นต่าง ๆ ของฝ่ายวิทยบริการ 
6. ดูแลการจดัมุมหนงัสือใหม่และจดับอร์ดนิทรรศการ 
7. บรรณาธิการจดหมายข่าวส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. บริการห้องสมุด ศ.ดร. คุณบรรจบ  พนัธ์ุเมธา และบริการปร้ินขอ้มูลสารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
9. ดูแลส ารวจและจดัท าโครงการขอซ้ือครุภณัฑข์องฝ่าย 
10. ดูแลรับผิดชอบการรับสมคัรนกัศึกษาช่วยงานฝ่ายวิทยบริการและควบคุมการปฏิบติังาน 

    

 

นาง วาสนา  มสัตูล  ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ศึกษา, ส ารวจ ความตอ้งการส่ือสารสนเทศจากนกัศึกษาและบุคลากร 
2. จดัหา และคดัเลือก ส่ือสารสนเทศ ตามความตอ้งการ ของ อาจารย,์ นกัศึกษา และบุคลากร 
3. จดัท าบรรณานุกรมส่ือสารสนเทศใหม่เพ่ือการเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลยั 
4. โอนขอ้มูล โครงการพฒันาดา้น ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 
5. ประทบัตราและลงทะเบียนหนงัสือภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
6. วิเคราะห์ส่ือโสตทศัน์ 
7. ติดสนัและลงทะเบียนส่ือโสตทศัน์ 
8. แทงจ าหน่ายส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือโสตทศัน์ 
9. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

    

 

นางสาว รัตนาภรณ์  แสนดวง  ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. วิเคราะห์ส่ือส่ิงพิมพ ์
2. ตรวจสอบขอ้มูลหนงัสือในฐานขอ้มูล Magic Library 
3. แกไ้ขขอ้มูลส่ือส่ิงพิมพใ์นโปรแกรม Magic Library 
4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

    



 

                            

 

หน้า 19 

 

นางสาว สมศรี  ถ่ินแสง  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. บนัทึกขอ้มูลหนงัสือภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2. บนัทึกขอ้มูลส่ือโสตทศัน์ 
3. ประทบัตราหนงัสือภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

    

 

นางสาว วรรดี  นพรัตน์  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. พิมพส์นัและบาร์โคด้ส่ือสารสนเทศและส่ือโสตทศัน์ (หนงัสือ, ส่ิงพิมพรั์ฐบาล, ซีดี, วีซีดี, ดีวีดี) 
2. ติดสนัและบาร์โคด้ส่ือสารสนเทศและส่ือโสตทศัน์ (หนงัสือ, ซีดี, วีซีดี, ดีวีดี) 
3. ติดแถบแม่เหล็กกนัขโมยในหนงัสือ 
4. เจาะและเยบ็หนงัสือเพื่อความแขง็แรงและใชง้านไดน้าน 
5. ทากาวท่ีเง่ือนหนงัสือและน าไปผึ่งเพ่ือให้แห้ง ทนต่อการใชง้าน 
6. ตรวจสอบรายการส่ือจากฐานขอ้มูล Magic Library และใบน าส่งรายการส่ือก่อนออกให้บริการ 
7. ประทบัตราวนัท่ี หนา้ปกใน ก่อนน าหนงัสือออกให้บริการ 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนกัศึกษาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

นาย สหะ  นาคเดช  ต าแหน่ง พนกังานธุรการ 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ซ่อมบ ารุงหนงัสือเก่า 
2. เขา้เล่มวารสารล่วงเวลา 
3. เขียนสนัหนงัสือและวารสารท่ีซ่อมบ ารุงและเขา้เล่มแลว้ 
4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนกัศึกษาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

นางสาว รัชนี  ตนัพนัเลิศ  ต าแหน่ง บรรณารักษ ์
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ดูแลงานบริการส่ือสารสนเทศ 
2. จดัหาส่ิงพิมพต่์อเน่ือง (วารสาร นิตยสาร หนงัสือพิมพ ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 
3. สมคัรและต่ออายสุมาชิกส่ิงพิมพต่์อเน่ือง (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 
4. จดัท าดรรชนีวารสาร 
5. ลงทะเบียนวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
6. คดัเลือกและรวบรวมวารสารส่งเยบ็เล่ม 
7. บริการหนงัสือพิมพแ์ละวารสารฉบบัปัจจุบนั / ฉบบัล่วงเวลา 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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นาย ฐารัตน์  ฉตัรภูติ  ต าแหน่ง นกัวชิาการศึกษา 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. บริการตอบค าถามและช่วยคน้ควา้สารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
2. บริการแนะน าและสืบคน้ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ดูแลห้องวิจยัและวิทยานิพนธ์ 
4. จดัท าตารางและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นกัศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
5. ลงทะเบียน ร่างบตัร และติดสนัส่ิงพิมพรั์ฐบาล พร้อมน าข้ึนชั้นให้บริการ 
6. จดัท าแผน่พบัประชาสมัพนัธ์ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
7. แสกนงานวิจยัและวิทยานิพนธ์เพื่อจดัท าฐานขอ้มูลฉบบัเตม็ 

    

 

นางสาว วาสนา  มณีโนนโพธ์ิ  ต าแหน่ง บรรณารักษ ์ 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. บริการ ยมื - คืน ส่ือสารสนเทศ 
2. ดูแลรายการค่าปรับและน าส่งเงินค่าปรับท่ีการเงิน 
3. บริการเพ่ิมรหสัสมาชิกส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลยั 
4. บริการตรวจสอบหน้ีสินส าหรับนกัศึกษาท่ีท าเร่ืองจบการศึกษา ยา้ย และลาออก 
5. บริการตรวจสอบหน้ีสินส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยั ก่อนเกษียณและลาออก 
6. บริการตอบค าถาม และแนะน าการยมืต่อใน Web Opac 
7. คดัหนงัสือเพ่ือแทงจ าหน่ายและเปล่ียนสถานะในระบบฐานขอ้มูล magic library 
8. ตรวจสอบหนงัสือท่ีน ามาคืนและจดัเรียงก่อนน าข้ึนชั้น 
9. ทวงส่ือสารสนเทศคา้งส่งจาก และบนัทึกรายการหนงัสือท่ีซ้ือแทน 
10. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

    

 

นาง ยตุะนนัท ์ ไชยพร  ต าแหน่ง พนกังานหอ้งปฏิบติัการโสตทศันูปกรณ์ 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. บริการยมื - คืน ส่ือมลัติมีเดีย 
2. บริการท ารายการค่าปรับส่ือมลัติมีเดีย 
3. บริการห้องมลัติมีเดีย รายบุคคลและรายกลุ่ม 
4. บริการห้องคาราโอเกะ 
5. บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบคน้สารสนเทศ 
6. จดับอร์ดแนะน าส่ือมลัติมีเดียใหม่ ( CD-ROM, VCD, DVD ) 
7. ตรวจสอบและคดัเลือก CD-ROM, VCD, DVD , VDO ท่ีช ารุดส่งซ่อมแซมและแทงจ าหน่าย 
8. ส ารวจ CD-ROM, VCD, DVD , VDO ให้เป็นปัจจุบนั 
9. ดูแลและท าความสะอาดโสตทศันูปกรณ์ 
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นางสาว เจริญจิตร  กิตติวริิยะพนัธ์ุ  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. บริการยมื - คืน ส่ือสารสนเทศ 
2. ดูแลรายการค่าปรับและน าส่งเงินค่าปรับท่ีการเงิน 
3. บริการเพ่ิมรหสัสมาชิกส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลยั 
4. บริการตรวจสอบหน้ีสินส าหรับนกัศึกษาท่ีท าเร่ืองจบการศึกษา ยา้ย และลาออก 
5. บริการตรวจสอบหน้ีสินส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยั ก่อนเกษียณและลาออก 
6. บริการตอบค าถาม และแนะน าการยมืต่อใน Web Opac 
7. ตรวจสอบส่ือสารสนเทศใหม่จากฐานขอ้มูลก่อนออกให้บริการและข้ึนชั้นแสดงหนงัสือใหม 
่่8. ตรวจสอบหนงัสือท่ีน ามาคืนและจดัเรียงก่อนน าข้ึนชั้น 
9. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

    

 

นางสาว วรารักษ ์ มิด า  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. บริการรับฝากของและบริการการเขา้ใชส้ านกัฯ ส าหรับบุคคลภายนอก 
2. ดูแลอุปกรณ์การลงทะเบียนหนงัสือพิมพ ์
3. บริการแนะน าและตอบค าถามเบ้ืองตน้ 
4. จดัเก็บหนงัสือตามชั้นและจดัเรียงหนงัสือเพ่ือข้ึนชั้น 
5. ดูแลและจดัชั้นหนงัสือหมวด 400-700 

    

 

นางสาว รภิตพร  เสตะปุระ  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. บริการรับฝากของและบริการการเขา้ใชส้ านกัฯ ส าหรับบุคคลภายนอก 
2. บนัทึกสถิติผูเ้ขา้ใชบ้ริการประจ าวนั / ดูแลแฟ้มบุคคลภายนอก 
3. จดัเก็บหนงัสือตามชั้นและจดัเรียงหนงัสือเพ่ือข้ึนชั้น 
4. ดูแลและจดัชั้นหนงัสือหมวด 000-300 และอ่านชั้น 
5. บริการแนะน าและตอบค าถามเบ้ืองตน้ 

 

นางสาว รัชนก  ลีซอ  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. บริการรับฝากของและบริการการเขา้ใชส้ านกัฯ ส าหรับบุคคลภายนอก 
2. บริการแนะน าและตอบค าถามเบ้ืองตน้ 
3. จดัเก็บหนงัสือตามชั้นและจดัเรียงหนงัสือเพ่ือข้ึนชั้น 
4. ดูแลและจดัชั้นหนงัสือภาษาต่างประเทศหมวด 000-900 
     และภาษาไทยหมวด 800-900 และอ่านชั้น 
5. ดูแลและจดัชั้นหนงัสือนิยาย เร่ืองสั้น เยาวชน และอ่านชั้น 
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นาย ทรงพล  จนัทร์หอม  ต  าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. บริการรับฝากของและบริการการเขา้ใชส้ านกัฯ ส าหรับบุคคลภายนอก 
2. บริการแนะน าและตอบค าถามเบ้ืองตน้ 
3. จดัเก็บหนงัสือตามชั้นและจดัเรียงหนงัสือเพ่ือข้ึนชั้น 
4. ดูแลและจดัชั้นหนงัสือกฎหมาย หนงัสืออา้งอิงภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
    และหนงัสือมุมตลาดหลกัทรัพยแ์ละอ่านชั้น 
5. ดูแลและจดัชั้นหนงัสือวิจยั วิทยานิพนธ์ และหนงัสือราชภฏัและอ่านชั้น 

    

 

นางสาว ภทัรวดี  สร้อยระยา้  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมดุ  
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. บนัทึกขอ้มูลดรรชนีวารสาร 
2. ลงทะเบียนส่ิงพิมพไ์ดเ้ปล่า 
3. นัง่เคาน์เตอร์บริการหนงัสือพิมพแ์ละวารสารฉบบัปัจจุบนั / ฉบบัล่วงเวลา 
4. ลงทะเบียนหนงัสือพิมพ ์
5. จดัเก็บหนงัสือพิมพล่์วงเวลาประจ าเดือน 
6. บริการหนงัสือพิมพแ์ละวารสารถ่ายเอกสาร 

    

 
 

นาง ผกา  มนัดินแดง  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด  
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ซ่อมบ ารุงหนงัสือเก่า 
2. เขา้เล่มวารสารล่วงเวลา 
3. เขียนสนัหนงัสือและวารสารท่ีซ่อมบ ารุงและเขา้เล่มแลว้ 
4. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนกัศึกษาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

 
 

 

นาย สมพร  ดวงเกษ  ต าแหน่ง หวัหนา้งานผลิตส่ือการเรียนการสอน-เคเบ้ิลทีว ี
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ดูแลงานผลิตส่ือการเรียนการสอนงาน-เคเบิ้ลทีวี 
2. ดูแลกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ / งานวสัดุกราฟฟิก 
3. ดูแลตดัต่อเทปโทรทศัน์ / กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั 
4. ดูแลบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มลัติมีเดีย 
5. ดูแลงานผลิตส่ือมลัติมีเดีย 

    

http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
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นาย เสนีย ์ แนวทศัน์  ต าแหน่ง หวัหนา้งานบริการโสตทศันูปกรณ์ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ดูแลงานบริการโสตทศันูปกรณ์ 
2. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจนัทรากาญจนาภิเษก 
3. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจนัทรากาญจนาภิเษก 
4. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทศันูปกรณ์ 
5. บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มลัติมีเดีย 
6. งานบนัทึกส่ือการเรียนการสอน 

    

 

นาย ธนภูมิ  เกือกรัมย ์ ต าแหน่ง นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. งานเคเบิ้ลทีวี  และโทรทศัน์วงจรปิด 
2. งานผลิตรายการโทรทศัน์ผา่นเคเบิ้ลทีวี 
3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสมัพนัธ์ 
4. บนัทึกเทปโทรทศัน์ 
5. ตดัต่อเทปโทรทศัน์  

    

 

นาย จาตุรันต ์ เหมือนสุดใจ  ต าแหน่ง นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. งานเคเบิ้ลทีวี  และโทรทศัน์วงจรปิด 
2. งานผลิตรายการโทรทศัน์ผา่นเคเบิ้ลทีวี 
3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสมัพนัธ์ 
4. บนัทึกเทปโทรทศัน์ 
5. ตดัต่อเทปโทรทศัน์  

    

 

นาย ยทุธชยั  รักพานิช  ต าแหน่ง นกัวชิาการโสตทศันศึกษา 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. งานเคเบิ้ลทีวี  และโทรทศัน์วงจรปิด 
2. งานผลิตรายการโทรทศัน์ผา่นเคเบิ้ลทีวี 
3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสมัพนัธ์ 
4. บนัทึกเทปโทรทศัน์ 
5. ตดัต่อเทปโทรทศัน์  
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นาย วเิชียร  นิตชิน  ต าแหน่ง พนกังานหอ้งปฏิบติัการโสตทศันูปกรณ์ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. งานบริการห้องเรียนรวมอาคาร 28 
2. งานบริการห้องเรียนปกติอาคาร 28 
3. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทศันูปกรณ์  
4. บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มลัติมีเดีย 
5. งานบนัทึกส่ือการเรียนการสอน 

    

 

นาย วรัิช  ฟักเหลือง  ต าแหน่ง พนกังานหอ้งปฏิบติัการโสตทศันูปกรณ์ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจนัทรากาญจนาภิเษก 
2. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจนัทรากาญจนาภิเษก 
3. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทศันูปกรณ์  
4. บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มลัติมีเดีย 
5. งานบนัทึกส่ือการเรียนการสอน 

    

 

นาย ศราวฒุ  ทองขาว  ต าแหน่ง พนกังานหอ้งปฏิบติัการโสตทศันูปกรณ์ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. งานบนัทึกเทปการเรียนการสอน 
2. งานตดัต่อบนัทึกเทปโทรทศัน์การเรียน 
3. งานส่ือมลัติมีเดีย 
4. งานผลิตส่ือการเรียนการสอน 

    

 

นาย เอนก  ประสานศรี  ต าแหน่ง พนกังานหอ้งปฏิบติัการโสตทศันูปกรณ์ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. งานบนัทึกเทปการเรียนการสอน 
2. งานตดัต่อบนัทึกเทปโทรทศัน์การเรียน 
3. งานส่ือมลัติมีเดีย 
4. งานผลิตส่ือการเรียนการสอน 
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นางสาว ปิยะธิดา  เกิดปราโมทย ์ ต าแหน่ง พนกังานหอ้งปฏิบติัการโสตทศันูปกรณ์ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. งานบนัทึกเทปการเรียนการสอน 
2. งานตดัต่อบนัทึกเทปโทรทศัน์การเรียน 
3. งานส่ือมลัติมีเดีย 
4. งานผลิตส่ือการเรียนการสอน 

    

 

นาย เชิดชยั  อ่อนละมุล  ต าแหน่ง พนกังานหอ้งปฏิบติัการโสตทศันูปกรณ์ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. งานบนัทึกเทปการเรียนการสอน 
2. งานตดัต่อบนัทึกเทปโทรทศัน์การเรียน 
3. งานส่ือมลัติมีเดีย 
4. งานผลิตส่ือการเรียนการสอน 

    

 

นาย เดชา  เรืองดิษฐ ์ ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการโสตทศันูปกรณ์ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. งานหลกัรับผิดชอบงานระบบเสียง / ห้องประชุม / หอประชุม  
2. งานเสียงสนาม 
3. งานดูแลข่ายสญัญาณเคเบิ้ลทีวี / ซ่อมบ ารุงงานเคเบิ้ลทีวี  
4. งานบริการห้องเรียนรวม 

 
 

 

 

 

 

นาย วทิวสั  หาวริิยะ  ต าแหน่ง ช่างเทคนิค  
ภาระงานที่รับผดิชอบ 
1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 
2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศน์การเรียน 
3. งานส่ือมัลติมีเดยี 
4. งานผลติส่ือการเรียนการสอน 



 

                            

 

หน้า 26 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 

นางสาว สุมาลี  ถวายสินธ์ุ  ต าแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมตามโครงการอบรมทกัษะคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษา 
2. เป็นผูวิ้ทยากรให้การฝึกอบรมดา้นคอมพิวเตอร์ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัฯ 
3. จดัท าเวบ็เพจ และปรับปรุงคู่มือฝึกอบรมหลกัสูตรโปรแกรมส านกังาน IT03 
4. ดูแลและประสานงานโครงการฝึกอบรม 
5. งานนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ ให้ค  าแนะน า สอน และสาธิต มอบหมายงาน และประเมินผล 
6. ประสานงาน ดูแล หลกัเกณฑ ์ระเบียบ การให้บริการ ,การให้เช่าคอมพิวเตอร์ ส าหรับบุคคลทัว่ไป 
7. เป็นผูจ้ดัท  า และผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาในส านกั 
8. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามปีงบประมาณ 
9. จดัท างานประเมินความเส่ียงของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
10.ดูแล ใหค้  าปรึกษา แกปั้ญหาการใหบ้ริการงานดา้นคอมพิวเตอร์ แก่ อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษา มหาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

    

 

นาย กฤษฎา  พลูยรัตน ์ ต าแหน่ง นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ดูแลระบบ Computer / networks ภายในส านกัวิทยบริการฯ 
2. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( Server ) ภายในส านกัวิทยบริการฯ 
3. ดูแลและควบคุมระบบห้องสมุดอตัโนมติั ( Magic Library ) 
4. ดูแลและซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ภายในส านกัวิทยบริการฯ 
5. ดูแลระบบมลัติมีเดียออนไลน์ (Media on Demand) 
6. ดูแลระบบสืบคน้ขอ้มูลความรู้ดา้นการศึกษา (E-Book)  
7. ดูแลและควบคุมระบบการสืบคน้ขอ้มูลภายในส านกัวิทยบริการฯ ( Opac ) 
8. จดัท าระบบการสืบคน้ขอ้มูล ( Full Text ) 
9. ให้บริการสืบคน้ขอ้มูลออนไลน์  และออฟไลน์ 
10. ดูแลและให้บริการอินเทอร์เน็ต และส่ือมลัติมีเดีย ให้แก่อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษ 

 

นาย ทวชิ  บุญสวสัด์ิ  ต าแหน่ง นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ดูแลระบบ Network (LAN) ภายในส านกัวิทยบริการ ฯ  
2. ดูแล และควบคุมระบบห้องสมุดอตัโนมติั (Magic Library) 
3. ดูแล และซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในส านกัวิทยบริการฯ 
4. จดัท าระบบมลัติมีเดียออนไลน์ (Media on Demand) 
5. จดัท าระบบสืบคน้ขอ้มูลความรุ้ดา้นการศึกษา (E-Book) 
6. จดัท าระบบการสืบคน้ขอ้มูล (Full Text) 
7. ให้บริการสืบคน้ขอ้มูลออนไลน์ และออฟไลน์ 
8. ดูแลและให้บริการอินเทอร์เน็ต  และสือมลัติมีเดีย 
9. จดัท าและพฒันา Website ของส านกัวิทยบริการ ฯ  

    

http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
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นาย นิรชา  เสือนาค  ต าแหน่ง นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ดูแลการใชง้าน Dial-Up Network ให้กบัอาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 
2. ดูแลการใชง้านการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายให้กบัอาจารย ์
3. ดูแลการใชง้าน E-Mail ใหก้บัอาจารย ์เจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยั 
4. ให้การฝึกอบรมตามโครงการฝึกทกัษะคอมพิวเตอร์ คลินิกคอมพิวเตอร์ (IT05) 
5. เช่ือมต่อเพ่ิมจุดสญัญาณระบบ Network ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลยั 
6. ให้ค  าแนะน า  สอน  และสาธิตใหก้บันกัศึกษารวมทั้งนกัศึกษาช่วยงานและฝึกงาน 
7. ให้ค  าแนะน าทางโทรศพัท ์ให้กบัอาจารยเ์จา้หนา้ท่ี  นกัศึกษาและ Support / Service  
    ส าหรับปัญหาการเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่าย 
8. บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
9. จดัท าและปรับปรุงเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
10. ดูแลและให้บริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

    

 

นางสาว สกนธ์รัตน์  แยม้ประยรู  ต าแหน่ง นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. จดัท าและพฒันา Website ของมหาวิทยาลยั และหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. ให้การฝึกอบรมตามโครงการฝึกทกัษะคอมพิวเตอร์ 
3. จดัท าและปรับปรุงเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
4. ดูแลห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
5. ให้ค  าแนะน า สอน และสาธิตใหก้บันกัศึกษา รวมทั้งนกัศึกษาช่วยงานและฝึกงาน 
6. บริการให้ค  าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ในการใช ้Internet แก่อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา 
7. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่าง ๆ ของนกัศึกษา ท่ีเขา้มาฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน 

    

 

นาย เดชา  ศรีธนาวชิา  ต าแหน่ง นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ดูแลระบบ Dial-Up Network ของสถาบนั ทั้งบริการตอบปัญหาต่าง ๆ แก่ผูใ้ชบ้ริการ 
2. ดูและระบบเครือข่ายอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยัให้สามารถใชง้านได ้
3. ดูแล Server ของมหาวิทยาลยั 
4. ให้การฝึกอบรมตามโครงการฝึกทกัษะคอมพิวเตอร์ 
5. ดูแลระบบ Wireless Lan 
6. ดูแล Software เคร่ืองในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการท างานของคอมพิวเตอร์ 
7. จดัท าและปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่าย พร้อมทั้งดูแลให้สามารถใชง้านไดป้ระโยชน์สูงสุด 
8. ให้ค  าแนะน า สอน และสาธิตใหก้บันกัศึกษา รวมทั้งนกัศึกษาช่วยงานและฝึกงาน 
9. แกไ้ขระบบ Network ให้ใชง้านไดส้มบูรณ์แบบ 
10. ให้ค  าแนะน าทางโทรศพัท ์ให้กบัอาจารยเ์จา้หนา้ท่ี นกัศึกษาปัญหาการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
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นางสาว มทัราวดี  เป็นพุม่พวง  ต าแหน่ง นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ตรวจสอบดูแลฐานขอ้มูลกลางของมหาวิทยาลยัฯให้ท  างานไดต้ามปกติ 
2. ติดตั้งค่าพิเศษต่างๆ เช่น config,default และค่าควบคุมของระบบ 
3. วิเคราะห์ ออกแบบ แกไ้ขหรือปรับปรุงงานนอกเหนือจากท่ีระบบของบริษทัท าไวใ้ห้ 
4. ด าเนินการติดตั้งซอตแ์วรระบบ MIS บนเคร่ืองลูกข่าย 
5. สร้าง User และก าหนดสิทธิ ในการเขา้ถึงขอ้มูลให้ User ต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง/นโยบายของมหาวิทยาลยัฯ 
 6. ประสานงานระหว่างทีมงานของบริษทักบัผูรั้บผิดชอบการใชง้านระบบ 
7. สามารถปรับแกร้ายงานโปรแกรมเร่งด่วนได ้พร้อมแนะน าการใชง้านและรับแจง้ปัญหาจาก User 
8. จดับริหารพ้ืนท่ีและบญัชีผูใ้ชง้านให้แก่หน่วยงานภายในสถาบนั 
9. จดัท าระบบฐานขอ้มูลกลางของสถาบนั ในส่วนท่ีขาดผูรั้บผิดชอบโดยตรง 

    

 

นางสาว ปราณี  จิตรเยน็  ต าแหน่ง นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ตรวจสอบดูแลฐานขอ้มูลกลางของมหาวิทยาลยัฯให้ท  างานไดต้ามปกติ 
2. ติดตั้งค่าพิเศษต่างๆ เช่น config,default และค่าควบคุมของระบบ 
3. วิเคราะห์ ออกแบบ แกไ้ขหรือปรับปรุงงานนอกเหนือจากท่ีระบบของบริษทัท าไวใ้ห้ 
4. ด าเนินการติดตั้งซอตแ์วรระบบ MIS บนเคร่ืองลูกข่าย 
5. สร้าง User และก าหนดสิทธิ ในการเขา้ถึงขอ้มูลให้ User ต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง/นโยบายของมหาวิทยาลยัฯ 
 6. ประสานงานระหว่างทีมงานของบริษทักบัผูรั้บผิดชอบการใชง้านระบบ 
7. สามารถปรับแกร้ายงานโปรแกรมเร่งด่วนได ้พร้อมแนะน าการใชง้านและรับแจง้ปัญหาจาก User 
8. จดับริหารพ้ืนท่ีและบญัชีผูใ้ชง้านให้แก่หน่วยงานภายในสถาบนั 
9. จดัท าระบบฐานขอ้มูลกลางของสถาบนั ในส่วนท่ีขาดผูรั้บผิดชอบโดยตรง 

    

 

นาย ณฐั  เอกศิลป์  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ดูแล และให้บริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์แก่อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา 
2. ดูแลความสะอาดห้อง  และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้ 
3. Update ขอ้มูล IT Knowledge 
4. ให้การฝึกอบรมตามโครงการทกัษะคอมพิวเตอร์ 
5. การแกไ้ขปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้จากหน่วยงานภายในท่ีร้องขอ 
6. ให้ค  าแนะน า  สอน  และสาธิตใหก้บันกัศึกษารวมทั้งนกัศึกษาช่วยงานและฝึกงาน 
7. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างๆ ของนกัศึกษาท่ีเขา้มาฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน 
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นาย ปรัชญา ลาแพงดี  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ดูแลและซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ภายในส านกัวิทยบริการฯ 
2. จดัท าและพฒันาเวบ็ไซต ์ของส านกัวิทยบริการฯ 
3. จดัท าระบบมลัติมีเดียออนไลน์ ( Media on Demand ) 
4. จดัท าระบบการสืบคน้ขอ้มูล ( Full Text ) 
5. ให้บริการสืบคน้ขอ้มูลออนไลน์  และออฟไลน์ 
6. ดูแลและให้บริการอินเทอร์เน็ต  และส่ือมลัติมีเดีย 
7. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่าง ๆ ของนกัศึกษา ท่ีเขา้มาฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน 

    

 

นาย ชชัวาล ถาวรสุทธ์ิ  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ดูแล และให้บริการห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์แก่อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา 
2. ดูแลความสะอาดห้อง  และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้ 
3. Update ขอ้มูล IT Knowledge 
4. ให้การฝึกอบรมตามโครงการทกัษะคอมพิวเตอร์ 
5. การแกไ้ขปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้จากหน่วยงานภายในท่ีร้องขอ 
6. ให้ค  าแนะน า  สอน  และสาธิตใหก้บันกัศึกษารวมทั้งนกัศึกษาช่วยงานและฝึกงาน 
7. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างๆ ของนกัศึกษาท่ีเขา้มาฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน 

    

 

 

งบประมาณ 
 

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  ไดรั้บจัดสรรงบประมาณในปี
การศึกษา  พ.ศ.2553  ดงัน้ี 
 1.  เงินงบประมาณแผน่ดิน    2,648,000.00 บาท 
 2.  เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได ้   4,368,800.00 บาท 
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สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
 

โครงการ 
งบประมาณ 
ท่ีไดรั้บ 
จดัสรร 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

ร้อยละ      
ท่ีใชไ้ป 

งบประมาณแผ่นดนิ 2,648,000 2,634,118 99.48 
ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

1. โครงการ : บริหารจดัการงานของหน่วยงาน 2,648,000 2,634,118 99.48 

รวมทั้งส้ิน 2,648,000 2,634,118 99.48 

งบประมาณเงนิรายได้ 4,308,900 4,226,148 98.08 
1. โครงการ : บริหารจดัการงานของหน่วยงาน 3,973,370 3,910,809.97 99.43 
2. โครงการ : พฒันาบุคลากร 187,330 168,838.44 90.13 
3. โครงการ : พฒันาบุคลากรดา้นกายใจ และความรู้ 108,800 107,099.58 98.44 
4. โครงการ : ปรับปรุงระบบการส่ือสารส านกัวทิยบริการฯ 4,400 4399.87 100 
5. โครงการ : การจดัการความรู้ส านกัวทิยบริการฯ 35,000 35,000 100 

ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวชิาการ 23,000 21,500 93.48 
1. โครงการ : บริการวชิาการแก่องคก์รภายในและภายนอก 23,000 21,499.92 93.48 

ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 36,900 34,900 94.58 
1. โครงการ : ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 36,900 34,900 94.58 

รวมทั้งส้ิน 4,368,800 4,282,548 98.03 
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กจิกรรมพฒันาบุคลากร 
 

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ สนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถ  รายละเอียดดงัน้ี 

 

วนั/เดือน/ปี 
เร่ืองทีเ่ข้าร่วมอบรม  

/ สัมมนา 
สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 

28 ต.ค. 52 สรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 

ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม ชั้น 4 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอน
เวนชัน่ กรุงเทพฯ 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ ก่ิงแสง 
2.นายเกียรติพงษ ์ ยอดเยี่ยมแกร 
 

12-13 พ.ย.52 เทคโนโลยี Web 2.0 สู่ความ
เป็นเลิศของงานบริการ
หอ้งสมุด 

ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา  
จ.พระนครศรีอยธุยา 

1.น.ส.กนกรัตน ์  ยศไกร    
2.นางวาสนา  มสัตูล  
 

14 ธ.ค.52 การใชง้านฐานขอ้มลู 
Business Monitor 

ชั้น 4 สถาบนัวิทยบริการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

1.น.ส.อญัชนา  ธาตุบุรมย ์   
2.น.ส.ปราณี  จิตรเยน็ 

14-16 ธ.ค.52 แนวทางการปฏิบติัเพ่ือความ
เป็นเลิศ (Best Practices) ใน
งานหอ้งสมุด 

ณ หอ้งประชุมพิมานทิพย ์ศูนย์
ศิลปวฒันธรรมกาญจนาภิเษก ม.
ราชภฏัอุบลราชธานี 

1.น.ส.กนกรัตน ์  ยศไกร 
2.น.ส.จนัทิมา  ชุลีกราน 
3.น.ส.วาสนา  มสัตูล 
4.น.ส.รัชนี  ตนัพนัเลิศ    
5.น.ส.วาสนา  มณีโนนโพธ์ิ 
6.น.ส.รัตนาภรณ์  แสนดวง 
7.น.ส.วราพรณ์  ดอนหวัล่อ 
8.นายสมพร  ดวงเกษ 
9.นายกฤษฎา  พลูยรัตน์ 

23-25 ธ.ค.52 งานรวมพลคนท าส่ือ ณ ราช
มงคลสุวรรณภูมิ 

ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี 

1.นายสมพร  ดวงเกษ 
2.นายจาตุรันต ์ เหมือนสุดใจ 
3.น.ส.วาสนา  มสัตูล 
4.น.ส.รัตนาภรณ์  แสนดวง 

22 ม.ค.53 การส่ือสารเพ่ือการบริการท่ี
เป็นเลิศ 

ณ อาคารส านกังานสภาคริสตจกัร
ในประเทศไทย เขตราชเทวี 
กรุงเทพ 

1.น.ส.วาสนา  มณีโนนโพธ์ิ 
2.น.ส.วรารักษ ์ มิด า 
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วนั/เดือน/ปี เร่ืองทีเ่ข้าร่วมอบรม / สัมมนา สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 
4-5 ก.พ.53 พฒันาบุคลากรงานบริการ

หอ้งสมุดและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด 

หอ้งประชุมชั้น5 อาคารบุญชนะ 
อตัถากร สถาบนัฑิตพฒัน  
บริหารศาสตร์ 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ ก่ิงแสง 
2.น.ส.กนกรัตน ์  ยศไกร    
3.น.ส.อญัชนา  ธาตุบุรมย ์   

18-19 ก.พ.53 การอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้
การจดัท า Blog ดา้นเทคโนโลยี
การศึกษา 

หอ้งอบรมชั้น 4 สถาบนัวิทย
บริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

1.นายสมพร  ดวงเกษ 
2.นายยทุธชยั  รักพานิช 

18-19 ก.พ.53 มาตรฐานส่ือดิจิทลัเพ่ือการ
บริการยคุสงัคมฐานความรู้ 

ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

1.น.ส.รัตนาภรณ์  แสนดวง 
2.นายฐารัตน ์ ฉตัรภูมิ 

22-23 ก.พ.53 การใชฐ้านขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส์ 
เพ่ือการสืบคน้โครงการพฒันา
เครือข่ายระบบหอ้งสมุดใน
ประเทศ (ThaiLIS)ประจ าปี53 

หอ้งฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพ
รัตนว์ิทยาโชติ ส านกัหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) 

1.น.ส.วาสนา  มณีโนนโพธ์ิ 
2.น.ส.รัชนี  ตนัพนัเลิศ    
3.นายฐารัตน ์ ฉตัรภูมิ 
 

11 มี.ค.53 ผูใ้หบ้ริการฐานขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือการสืบคน้
โครงการพฒันาเครือข่ายระบบ
หอ้งสมุดในประเทศไทย 
(ThaiLIS) ประจ าปี53 จ านวน 2 
ฐาน 

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
11201 อาคาร 11 ชั้น 2 ส านกัวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

1.น.ส.อญัชนา  ธาตุบุรมย ์
2.นายกฤษฎา  พลูยรัตน์ 
3.นายฐารัตน ์ ฉตัรภูติ 

19-20 มี.ค.53 NEW Trends in Library and 
Information Management 

หอ้งอโนมาแกรนด ์ชั้น 3 
โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ ก่ิงแสง 
2.นายเกียรติพงษ ์ ยอดเยี่ยมแกร 
3.น.ส.อญัชนา  ธาตุบุรมย ์   
4.น.ส.วาสนา  มสัตูล 
5.นายกฤษฎา  พลูยรัตน์ 
6.นายธนภูมิ  เกือกรัมย ์
7.น.ส.รัชนี  ตนัพนัเลิศ 
8.น.ส.วาสนา  มณีโนนโพธ์ิ 
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วนั/เดือน/ปี เร่ืองทีเ่ข้าร่วมอบรม / สัมมนา สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 
23 มี.ค.53 ระบบการน าส่งขอ้มูลในการจดัการ

เรียนการสอนแบบอิเลิร์นนิงดว้ย
ซอฟตแ์วร์เปิดเผยรหสั (e-Learning 
Delivery System : open Source 
Initiative 

หอ้งประชุมประเสริฐ ณ นคร ชั้น3 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ ก่ิงแสง 
2.นายสมพร  ดวงเกษ 
3.นายธนภูมิ  เกือกรัมย ์
4.นายยทุธชยั  รักพาณิช 
5.นายวรวฒิุ  จนัทรเพียร 

30 มี.ค.53 แลกเปล่ียนประสบการณ์ : รูปแบบ
การเผยแพร่ eDLTV เพ่ือพฒันา
โรงเรียนในหอ้งถ่ิน 

หอ้งประชุมบุษกร 106 อาคาร
เนคเทคอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ประเทศไทย 

1.นายธนภูมิ  เกือกรัมย ์
2.นายวรวฒิุ  จนัทรเพียร 

29 มี.ค.-2เม.ย.
53, 2-4 เม.ย.
53, 19-24 เม.ย.

53 

การพฒันาเครือข่ายนกัสารสนเทศ
อุดมศึกษา (mini MIS) รุ่นท่ี 4 

โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ 
กรุงเทพฯ และโรงแรมระยอง รี
สอร์ท จ.ระยอง 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ ก่ิงแสง 

11-12 พ.ค.53 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การเกษตร คร้ังท่ี 3 “ไอทีเกษตรใน
ยคุเศรษฐกิจสร้างสรรค”์ 

หอ้งประชุมสุธรรมอารีกลุ ชั้น 1 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

1.นายทวิช  บุญสวสัด์ิ 
2.น.ส.รัตนาภรณ์  แสนดวง 

21 พ.ค.53 แนวโนม้เทคโนโลยีสารสนเทศปี
2553 ส าหรับสถาบนัการศึกษา 

หอ้งประชุม 4-5 ชั้น 14 อาคาร
จามจุรี 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ ก่ิงแสง 

14-16 มิ.ย.53 การสร้างเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้ 
รุ่นท่ี 3 และรุ่นท่ี 4 

หอ้งอบรม ชั้น 4 ศูนยวิ์ทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

1.น.ส.ปราณี  จิตรเยน็ 

17-19 มิ.ย.53 ผลการวิจยัและวิธีการอภิปรายผลท่ี
น าไปสู่ขอ้เสนอแนะท่ีทรงคุณค่า 

หอ้งจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์วช. 1.น.ส.วราพรณ์  ดอนหวัล่อ 

23-25 มิ.ย.53 PULINET วิชาการ คร้ังท่ี 1 หวัขอ้ 
“creative Library” 

โรงแรมเมธาวลยั ชะอ า อ.ชะอ า จ.
เพชรบุรี 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ ก่ิงแสง 
2.น.ส.กนกรัตน ์  ยศไกร    

30 มิ.ย.-1ก.ค.
53 

โครงการท าเล่มหนงัสือและซ่อม
หนงัสือ 

อาคารศูนยฝึ์กอบรมเทคโนโลยี
การพิมพแ์ห่งชาติ มสธ. 

1.นายสหะ  นาคเดช 
2.นายทรงพล  จนัทร์หอม 

30 มิ.ย.-1ก.ค.
53 

เพ่ิมทกัษะเสริมประสิทธิภาพ การ
ปฏิบติังานสารบรรณ 

โรงแรมเคยโูฮม (ku Home)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

1.น.ส.ทรรศนีย ์ ผูชู้จนัทร์ 
2.น.ส.สุนิสา  สุวรรณทอง 
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วนั/เดือน/ปี เร่ืองทีเ่ข้าร่วมอบรม / สัมมนา สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 
20 ก.ค.53 การใชฐ้านขอ้มลู Web of Science หอ้งฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพ

รัตนว์ิทยาโชติ ส านกัหอสมุด ม.
เกษตรศาสตร์ 

1.นายฐารัตน ์ ฉตัรภูติ 

23 ก.ค.53 การสร้างความเขม้แขง็โดยพฒันา
นิสยัรักการอ่าน 

หอ้งประชุม ส านกัหอสมุด
แห่งชาติ 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ ก่ิงแสง 
2.นางวาสนา  มสัตูล 

28-30 ก.ค.53 การด าเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพฒันา
การศึกษา คร้ังท่ี 22 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
จงัหวดันครราชสีมา 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ ก่ิงแสง 
2.น.ส.กนกรัตน ์  ยศไกร    
3.น.ส.รัชนี  ตนัพนัเลิศ 
4.น.ส.รัตนาภรณ์  แสนดวง 
5.นายทวิช  บุญสวสัด์ิ 
6.นายนิรชา  เสือนาค 

30 ก.ค.53 Applied ICT for Executive 
Librarians 

ศูนยส์นเทศและหอสมุด  
ม.ธุรกิจบณัฑิตย ์

1.นายกฤษฎา  พลูยรัตน์ 
2.น.ส.วาสนา  มณีโนนโพธ์ิ 

18-24 ส.ค.53 การพฒันาผูบ้ริหารระดบักลาง
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา รุ่นท่ี4 

ส านกัหอสมุด ม.บูรพา จ.ชลบุรี 1.น.ส.จนัทิมา  ชุลีกราน 
2.น.ส.อญัชนา  ธาตุบุรมย ์

19-20 ส.ค.53 เทคนิคการจดและเขียนรายงานการ
ประชุม 

โรมแรมเคยโูฮม (ku Home)  
ม.เกษตรศาสตร์ 

1.น.ส.วราพรณ์  ดอนหวัล่อ 
2.น.ส.สุนิสา  สุวรรณทอง 

20 ส.ค.53 การติดตั้งระบบ IPvb บนระบบ 
IPv4 รุ่น 3 

มหาวิทยาลยัมหานคร 1.นายเดชา  ศรีธนาวิชา 

2-3 ก.ย.53 กระบวนทศัน์การพฒันาหอ้งสมุดสู่
ความส าเร็จ (Paradigm of Library 
Development for Success) 

โรงแรมปรินซ์พาเลช 1.น.ส.กนกรัตน ์ ยศไกร 
2.นางวาสนา  มสัตูล 

14 ก.ย.53 การทบทวนกระบวนการระบบ
จดัเกบ็เอกสารในรูปอิเลก็ทรอนิกส์
ฉบบัเต็ม Digital Collection) 

หอ้งประชุมศาสตราจารย ์ประ
เสร็ฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคาร
ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรุงเทพฯ 

1.น.ส.อญัชนา  ธาตุบุรมย ์
2.นายกฤษฎา  พลูยรัตน์ 
 

17-18 ก.ย.53 โครงการเครือข่ายหอ้งสมุดศูนย์
คุณธรรม มุมคุณธรรม ปีงบประมาณ 
2553 

โรงเรียนนายพระจุลจอมเกลา้ อ.
เมือง จ.นครนายก 

1.น.ส.อญัชนา  ธาตุบุรมย ์
2.น.ส.รัชนี  ตนัพนัเลิศ 
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ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

 

ผลงานในรอบปี จ านวน หน่วย 

1.  งานบริหารและธุรการ   
      -  ลงทะเบียนหนงัสือ (เขา้) 1,054 ฉบบั 
      -  ลงทะเบียนหนงัสือ (ออก) 1,073 ฉบบั 
      -  รับค าร้องของ Usemane Password 938 ฉบบั 
      -  จดหมายตอบขอบคุณ 449 ฉบบั 
      -  พิมพจ์ดหมายข่าว 10 ฉบบั 
      -  พิมพค์  าสั่ง 13 ฉบบั 
      -  พิมพบ์นัทึกขอ้ความ 404 เร่ือง 
      -  จดัประชุมต่างๆ ภายในส านกั 9 คร้ัง 
      -  ติดต่อส่งบุคลากรเขา้ร่วมประชุมสัมมนาและอบรม 32 คร้ัง 
      -  บริการหอ้งประชุม 81 คร้ัง 
      -  ด าเนินการบ ารุง รักษา ซ่อมแซม ครุภณัฑ์ 26 คร้ัง 
      -  จดัท ารายงานการประเมินตนเอง 1   เล่ม 
      -  จดัเตรียมเอกสารเพื่อการประเมิน 3   คร้ัง 
      -  จดัท ารายงานประจ าปี  1  เล่ม 
2.  งานการคลงัและพสัดุ   
      -  จดัท าบญัชีควบคุมการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 250 คร้ัง 
      -  ด าเนินการจดัซ้ือ – จดัจา้ง 250  เร่ือง 
      -  ด าเนินการเบิก – จ่าย 250 เร่ือง 
      -  จดัหาครุภณัฑ์  16 รายการ 
      -  ส ารวจวสัดุและครุภณัฑ์ 2 คร้ัง 
3.  งานนโยบายและแผน   
     -  จดัท าแผนปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 2 คร้ัง 
     -  จดัท าแผนกลยทุธ์ 1 เล่ม 
     -  ติดตามและประเมินผลการใชง้บประมาณ 4 คร้ัง 
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ฝ่ายวทิยบริการ 
 

ล าดับ ผลงาน จ านวน หน่วยนับ 

1. ส ารวจความตอ้งการส่ือสารสนเทศ 7 คร้ัง 

2. จดัท ารายการบรรณานุกรมหนงัสือใหม่ 12 คร้ัง 

3. ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลส่ือสารสนเทศ 196 รายการ 

4. จดัหาส่ือส่ิงพิมพ ์(หนงัสือภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 2,729 ช่ือเร่ือง 

5. จดัหาส่ือโสตทศัน์ (CD/ CD-ROM/ VCD/ VDO/DVD) 650 ช่ือเร่ือง 
6. จดัหาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (วารสารออนไลน์) 1 ฐานขอ้มูล 
7. จดัหาวารสารใหม่ 14 ช่ือเร่ือง 
8. วเิคราะห์ส่ือส่ิงพิมพ ์(หนงัสือภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 2,729 ช่ือเร่ือง 
9. สมคัรสมาชิกและต่ออายวุารสาร 6 คร้ัง 
10. ประทบัตราและลงทะเบียนวารสาร 1,835 เล่ม 
11. ประทบัตราและลงทะเบียน ส่ือสารสนเทศ (หนงัสือภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ) 
9,339 เล่ม 

12. ประทบัตราหนงัสือพิมพ ์ 6,770 ฉบบั 

13. วเิคราะห์ส่ือโสตทศัน์   (CD/ CD-ROM/ VCD/ VDO/DVD) 650 ช่ือเร่ือง 
14. วเิคราะห์ดรรชนีวารสาร (ร่างบตัรและใหห้วัเร่ือง) 2,261 ช่ือเร่ือง 

15. ลงทะเบียน วเิคราะห์ และป้อนขอ้มูลส่ิงพิมพรั์ฐบาล 268 ช่ือเร่ือง 
16. บนัทึกขอ้มูลส่ือสารสนเทศ 2,729 ช่ือเร่ือง 

17. บนัทึกขอ้มูลดรรชนีวารสาร 2,261 ช่ือเร่ือง 
18. บนัทึกและUpload ขอ้มูลฉบบัเตม็ งานวิจยัและวทิยานิพนธ์เขา้ร่วม 

โครงการ ThaiLIS 

400 ช่ือเร่ือง 

19. งานเทคนิค ส่ือสารสนเทศ 
 -เจาะ- เยบ็เล่ม,ทากาว หนงัสือภาษาไทย+ องักฤษ 6,845 เล่ม 

 -ติดแถบแม่เหล็กหนงัสือภาษาไทย+ องักฤษ 7,550 เล่ม 

 -พิมพแ์ละติดสันหนงัสือ ภาษาไทย + องักฤษ 7,550 แผน่ 



 

                            

 

หน้า 37 

ล าดับ ผลงาน จ านวน หน่วยนับ 

 -พิมพแ์ละติดบาร์โคด้หนงัสือ ภาษาไทย+ องักฤษ 15,100 แผน่ 

 -พิมพแ์ละติดสัน ซีดีรอม / วีซีดี / ดีวดีี 324 แผน่ 

 -พิมพแ์ละ ติดบาร์โคด้ ซีดีรอม / วซีีดี / ดีวดีี 761 แผน่ 

20. งานซ่อมบ ารุงส่ือสารสนเทศ   

 -เขา้ปกหนงัสือใหม่ 50 เล่ม 
 -เขา้ปกงานวจิยัและวทิยานิพนธ์ 400 เล่ม 
 -เขา้เล่มและเขียนสันวารสารฉบบัล่วงเวลา 102 เล่ม 

 -เขา้เล่มและเขียนสันหนงัสือใหม่ 50 เล่ม 
 -เสริมใบรองปกหนงัสือใหม่ 107 เล่ม 

21. บริการยมืส่ือส่ิงพิมพ ์ 31,068 เล่ม 

22. บริการยมืส่ือโสตทศัน์ 2,760 คร้ัง 

23. บริการคืนส่ือส่ิงพิมพ ์ 30,837 เล่ม 
24. บริการคืนส่ือโสตทศัน์ 2,785 คร้ัง 
25. บริการห้องสัมมนากลุ่ม 6,798 คน 

26. บริการจดัแสดงหนงัสือใหม่ 2,700 เล่ม 

27. บริการใหย้มืวารสารล่วงเวลาถ่ายเอกสาร 98 เล่ม 

28. บริการใหย้มืหนงัสือพิมพล่์วงเวลาถ่ายเอกสาร 211 ฉบบั 
29. บริการหนงัสือพิมพฉ์บบัปัจจุบนั 7,320 ฉบบั 
30. บริการวารสารฉบบัปัจจุบนั 312 ช่ือเร่ือง 
31. บริการตรวจสอบหน้ีสินก่อนจบการศึกษา 3,541 คน 

32. บริการตรวจสอบหน้ีสินก่อนยา้ย / ลาออก  433 คน 

33. บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้ 404 ค าถาม 

34. บริการเพิ่มรหสัสมาชิกส าหรับ อาจารย/์เจา้หนา้ท่ี 46 คน 

35. บริการปร้ินขอ้มูลสารสนเทศ 16 แผน่ 

36. น าส่งเงินค่าปรับท่ีการเงิน 12 คร้ัง 

37. บริการแนะน าและสืบคน้ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 273 คน 

38. บริการห้องสมุด ศ.ดร.คุณบรรจบ  พนัธุเมธา 3 คร้ัง 
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ล าดับ ผลงาน จ านวน หน่วยนับ 

39. บริการใหย้มืหนงัสือถ่ายเอกสาร 16 เล่ม 

40. บริการห้องคาราโอเกะ 699 คร้ัง 

41. บริการห้องมลัติมีเดียรายกลุ่ม 843 คร้ัง 

42. แนะน าส่ือมลัติมีเดียใหม่ 12 คร้ัง 

43. คดัเลือกวารสารใหม่แนะน าหนา้เวบ็เพจส านกัฯ 72 ฉบบั 

44. จดับอร์ดองคค์วามรู้ต่างๆ 5 คร้ัง 

45. น าหนงัสือข้ึนชั้น 85,587 เล่ม 
46. แทงจ าหน่ายหนงัสือเก่า 3,500 เล่ม 

47. ทวงส่ือสารสนเทศคา้งส่ง 2 คร้ัง 

48. บริการรับฝากของ 18,250 คร้ัง 

49. ส ารวจส่ือสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 1 คร้ัง 

50. บริการฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 17 ฐานขอ้มูล 

51. จ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการส านกัวิทยบริการฯ 178,511 คน 
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สถิติผู้เข้าใช้บริการ 

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 ตุลาคม  2552 -  30 กนัยายน 2553 

 

ว/ด/ป 
จ านวน 

นักศึกษา บุคคลภายนอก 
1-31 ตุลาคม 2552 6,432 126 

1-30 พฤศจิกายน 2552 23,367 284 
1-31 ธนัวาคม 2552 18,101 244 
1-31 มกราคม 2553 21,524 267 
1-28 กุมภาพนัธ์ 2553 27,309 352 
1-31 มีนาคม 2553 7,232 307 
1-30 เมษายน 2553 6,176 242 
1-31 พฤษภาคม 2553 3,868 181 
1-30 มิถุนายน 2553 

(จดัเก็บโดยระบบบนัทึกผูเ้ขา้ใชง้านหอ้งสมุด) 
8,537 486 

1-31 กรกฎาคม 2553 
(จดัเก็บโดยระบบบนัทึกผูเ้ขา้ใชง้านหอ้งสมุด) 

17,409 1,189 

1-31 สิงหาคม 2553 
(จดัเก็บโดยระบบบนัทึกผูเ้ขา้ใชง้านหอ้งสมุด) 

16,800 914 

1-30 กนัยายน 2553 
(จดัเก็บโดยระบบบนัทึกผูเ้ขา้ใชง้านหอ้งสมุด) 

16,375 789 

รวม 
173,130 5,381 

178,511 
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ฝ่ายเทคโนโลยกีารศึกษา 
 

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรียนปกติ 
อาคาร  28 

 

งานบริการ
ห้องเรียนรวม 

/ เดอืน 

ปี 2552 ปี 2553 
รวม 

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

2831 14 26 19 20 20 - - - 14 26 19 27 185 
2841 11 24 18 20 20 - - - 11 24 18 27 173 
2851 14 29 25 22 22 10 12 8 14 29 22 30 237 
2852 14 29 25 24 24 8 12 6 14 29 22 30 237 
2861 14 29 24 22 22 10 12 7 14 29 22 30 235 
2862 14 29 25 22 20 4 7 2 14 29 22 30 218 
2871 14 29 25 24 20 4 6 3 14 29 22 30 220 
2872 14 29 28 22 19 4 5 3 14 29 22 30 219 
2881 14 29 28 26 25 - - - 14 29 22 30 217 
2882 12 27 27 24 22 - - - 12 27 22 24 197 
รวม 135 280 244 226 214 40 54 29 135 280 213 288 2,138 

 
งานบริการโสตทัศนูปกรณ์  

ห้องประชุมช้ัน 3    อาคารอ านวยการ 12 ช้ัน 
 

งานบริการ
ห้องเรียนรวม 

/ เดอืน 

ปี 2552 ปี 2553 
รวม 

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

จ านวน - - - - - - - - 8 13 11 16 48 
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                               งานบริการโสตทัศนูปกรณ์  

ห้องประชุมช้ัน 5  อาคารอ านวยการ 12 ช้ัน 
 

งานบริการ
ห้องเรียนรวม 

/ เดอืน 

ปี 2552 ปี 2553 
รวม 

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

จ านวน - - - - - - - - 1 5 11 10 27 
 

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรียนปกติ 
อาคารจันทรา - กาญจนาภิเษก 

 

งานบริการ
ห้องเรียนรวม 

/ เดอืน 

ปี 2552 ปี 2553 
รวม 

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

15-0508 5 9 11 11 12 - - - 12 12 12 12 96 
15-0603 8 6 5 7 15 4 9 - 5 12 24 24 119 
15-0604 4 7 7 9 6 6 8 - 5 12 26 27 117 
15-0605 4 9 9 5 5 3 7 - 4 19 20 20 105 
15-0606 5 6 3 7 6 5 6 3 7 37 44 47 176 
15-0607 4 6 6 8 6 14 6 - 12 12 12 12 98 
15-0608-9 6 8 3 5 3 11 6 - - - - - 42 
15-0609 5 6 5 5 3 - - - 12 12 12 12 72 
15-0702 7 8 7 7 9 - - - 4 19 21 25 107 
15-0703 4 8 8 6 6 - - - 4 8 16 19 79 
15-0704 1 6 9 9 10 - - - - 2 14 17 68 
15-0705 6 9 10 11 10 - - - 4 15 21 35 121 
15-0708 4 6 5 2 2 - - - 2 2 3 4 30 
15-0709 5 5 5 3 2 - - - 4 3 3 4 34 
15-0902 13 8 10 6 9 7 13 8 10 26 43 47 200 
15-0903 7 8 2 4 5 4 6 2 19 38 52 48 195 
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งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรียนปกติ 
อาคารจันทรา - กาญจนาภิเษก 

 

งานบริการ
ห้องเรียนรวม 

/ เดอืน 

ปี 2552 ปี 2553 
รวม 

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

15-0904 3 7 6 5 6 6 10 5 7 29 41 48 173 
15-0905 8 3 5 3 11 17 21 5 5 25 44 50 197 
15-0906 5 7 15 4 9 - - - - 1 2 3 46 
15-0908 2 4 5 4 6 - - 2 12 40 43 45 163 
15-0909 6 10 5 7 7 3 20 8 12 39 46 53 216 
15-1003 7 8 2 5 7 7 8 2 4 5 12 30 97 
15-1004 4 7 7 5 5 2 2 2 19 19 36 40 134 
15-1005 3 6 8 6 6 - 2 - 1 12 20 35 99 
15-1006 4 5 5 3 3 - - - 2 16 29 38 105 
15-1008-9 7 7 10 10 10 12 - - - - - - 56 

รวม 137 179 173 157 179 101 124 37 152 415 596 695 2,945 
 
 

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์  
หอประชุมใหญ่ 

 

งานบริการ
ห้องเรียนรวม 

/ เดอืน 

ปี 2552 ปี 2553 
รวม 

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

จ านวน 2 4 3 5 9 8 7 5 18 18 19 13 111 
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งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรียนปกติ 
อาคาร 29 

 

งานบริการ
ห้องเรียนรวม 

/ เดอืน 

ปี 2552 ปี 2553 
รวม 

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

29-2971 - 1 1 2 1 2 1 3 1 6 1 2 21 
29-2973 - 1 1 1 1 2 2 2 2 1 - 1 14 
29-2974 - - - 1 1 2 3 2 2 3 1 - 15 
29-2976 - - 2 - 2 1 1 3 1 - - 2 12 
29-2984 - 1 2 2 2 3 1 3 4 3 1 - 22 
29-2985 - - 1 1 1 1 1 2 - 1 2 1 11 
29-2992 - - 2 2 1 1 1 2 - - 1 1 11 
รวม - 3 9 9 9 12 10 17 10 14 6 7 106 

 
งานบริการข่าวและเคเบิล้ทวีี 

 

ปี 2552 ปี 2553 
รวม 

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

14 26 19 25 21 14 8 5 22 37 37 25 253 
 

งานบริการถ่ายทอดสดและบันทกึเทป  
 

ปี 2552 ปี 2553 
รวม 

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

7 10 13 18 20 12 19 15 8 12 18 17 169 
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                  ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 

การฝึกงานนักศึกษา 

วนั/เดือน/ปี ผู้ขอฝึกงาน จ านวน (คน) 
15 ก.ค. - 9 ต.ค. 53 โปรแกรมวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
5  คน 

 

ผลการด าเนินงานด้านพฒันาระบบ 
 

1. ด าเนินการขยายแบนดว์ิดธ์ในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตดว้ยความเร็ว 60/8 Mbps. 
2. บริการเช่ือมต่อเครือข่ายดว้ยโมเด็ม 120  คู่สายแบบดิจิตอล 
3. ด าเนินการติดตั้งจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ชนิดก าลงัส่งสูง  ภายในพื้นท่ีมหาวทิยาลยัฯ 

ทั้งหมดจากเดิมจ านวน  26  จุด  และขยายเพิ่มอีกจ านวน  4 จุด รวมเป็นจ านวนทั้งหมด  30  จุด  
4. ติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายภายในมหาวทิยาลยัฯ 

          -  ติดตั้ง Switch  1  อาคารมานิจชุมสาย 
-  ติดตั้งระบบ network   12  จุด 
-  ติดตั้งระบบ    IPS  
-  ติดตั้งระบบ  Finger Scan & Software   เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ  6 จุด 

5. ดูแลระบบ Tell Me More  1 ระบบ เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน จ านวน 4 ภาษา 
คือ ภาษาจีน  ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส  ภาษญ่ีปุ่น  

6. สถิติการใหบ้ริการ Wireless Lan  จ านวน 34,290 คน  (ส าหรับนกัศึกษา)  
7. สถิติการใหบ้ริการ Wireless Lan  จ  านวน 559 คน  (ส าหรับอาจารย ์- เจา้หนา้ท่ี)  
8. บริการบญัชีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต  (Account Internet)  ส าหรับนกัศึกษาเตม็เวลาและนอกเวลา    

 ปี 2552  จ  านวน  6,806   คน  
9.   บริการบญัชีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต (Account Internet)   ส าหรับนกัศึกษาระดบั 

           บณัฑิตศึกษา มหาบณัฑิต   จ  านวน 1,103  คน 
    10.  บริการสถิติการใหบ้ริการ Wireless Lan   ส าหรับนกัศึกษาจีน จ านวน  256 คน 
    11.  บริการสถิติการใหบ้ริการ  Wireless Lan 250  ลูกคา้โรงแรม 
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    12.  บริการ E_mail   อาจารย ์  -   เจา้หนา้ท่ี    จ  านวน  755    คน  (นบัจากจ านวน Add) 
    13.  เดินสาย Lan หน่วยงาน อ่ืน ๆ 
 13.1 เดินสาย Fiber โรงเรียนสาธิตอนุบาล  1 งาน 
 13.2  เดินสาย Fiber ภายในส านกัวทิยบริการ   1 งาน 
 13.3  เดินสาย Fiber อาคาร  26    1 งาน 
 13.4  เดินสาย Fiber อาคารโรงแรมจนัทรเกษม   1 งาน  
    14.  บริการ Username Password ระบบ TellMeMore  ใหแ้ก่อาจารยผ์ูส้อนจ านวน  55 สิทธ์ิ 
    15.  บริการ Username Password ระบบ TellMeMore  ใหแ้ก่นกัศึกษา  138   สิทธ์ิ  
    16.  ใหบ้ริการค าขอ Username Password แก่นกัศึกษา จ านวน 856 คน  
    17. สถิติการแกไ้ขปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( MIS ) จ านวน 73 คร้ัง 
    18. สถิติการใหสิ้ทธ์ิเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( MIS ) จ านวน 137 คน 
 

ผลการด าเนินงานด้านพฒันาเวบ็ไชต์ 
-   ประกาศข่าวประชาสัมพนัธ์หนา้เวบ็    จ  านวน    460     ข่าว   
-   พฒันาเวบ็ไซตใ์หก้บัหน่วยงาน    7   หน่วยงาน   คือ 

1. เวบ็ไซตม์หาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
2. เวบ็ไซตส์ านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
3. เวบ็ไซตส์ านกังานตรวจสอบภายใน 
4. เวบ็ไซตศ์ูนยก์ารศึกษาเศรษฐบุตรบ าเพญ็ 
5. เวบ็ไซตส์ านกังานวเิทศสัมพนัธ์ 
6. เวบ็ไซตฝ่์ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. เวบ็ไซตก์องอาคารและสถานท่ี 

-   ปรับปรุงเวบ็ไซตใ์ห้เป็นปัจจุบนั 2 หน่วยงาน 
1. ส านกังานอธิการบดี 
2. ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา  

                     
ผลการด าเนินงานเผยแพร่องค์ความรู้ IT  
     -     ข่าว  IT น่ารู้เผยแพร่แบบออนไลน์    81   เร่ือง   
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     สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ ณ อาคาร 29    
จ านวน  349  เคร่ือง 

  เดือน  ตุลาคม 2552   3,442  คน 
  เดือน  พฤศจิกายน 2552  6,222  คน 
  เดือน  ธนัวาคม 2552   4,376  คน 
  เดือน  มกราคม 2553    6,797  คน 
  เดือน  กมุภาพนัธ์ 2553   7,078  คน 
  เดือน  มีนาคม 2553         675  คน 
  เดือน  เมษายน 2553         324  คน 
  เดือน  พฤษภาคม 2553     159  คน 
  เดือน  มิถุนายน 2553    2,724  คน 
  เดือน  กรกฎาคม 2553   9,306  คน 
  เดือน  สิงหาคม 2553           11,973  คน 
  เดือน  กนัยายน 2553           15,266  คน 

           รวมจ านวนผู้ใช้บริการทั้งหมด         66,240       คน  (มากกว่าปีทีผ่่านมา 12,481 คน) 
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สรุปผลโครงการฝึกอบรมทกัษะคอมพวิเตอร์ 

 รุ่นที ่22   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2552 

อบรมระหวา่งวนัท่ี 14  ธนัวาคม 2552 - 20  กมุภาพนัธ์   2553 

 

หลกัสูตร ยอดสมคัรเข้าอบรม ผ่านการอบรม ไม่ผ่าน 
เหตุผลไม่
ผ่าน 

 
IT03_2 (โปรแกรมส านกังาน Microsoft Excel 2007) 39 34 5   

 
IT05 (เทคนิคการซ่อมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน) 48 28 20 ไม่ทดสอบ 

 
IT06 (การสร้างเวบ็เพจเบ้ืองตน้ Macromedia Dreamweaver) 23 22 1   

 
IT07 เทคนิคการสร้างภาพเคล่ือนไหวดว้ย Flash 3 41 7 34 ไม่ส่งงาน 

 
IT08 (การใชง้าน โปรแกรม Adobe Photoshop) 58 51 7   

 
รวมผู้สมคัรเข้าอบรมทั้งหมด 209 

 
รวมเฉพาะทีไ่ด้รับวุฒิบตัร 142 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   - จ านวนนกัศึกษาท่ีผา่นการอบรมรุ่นท่ี 22   มีจ  านวนนอ้ยเน่ืองจากนกัศึกษาบางกลุ่มเปล่ียนคาบ
เรียนใหม่ท าใหมี้ผลกระทบต่อจ านวนผูผ้า่นการอบรมแต่ละหลกัสูตรเพราะซ ้ าชอ้นกบัคาบเรียน  

ผลการด าเนินงานดา้นบริการวิชาการและฝึกอบรมส าหรบันักศึกษา 
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สรุปผลโครงการฝึกอบรมทกัษะคอมพวิเตอร์ 

 รุ่นที ่23   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2553 
อบรมระหวา่งวนัท่ี 14  ธนัวาคม - 20  กุมภาพนัธ์   2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   - จ านวนนกัศึกษาท่ีผา่นการอบรมรุ่นท่ี 23 เพิ่มข้ึนจากรุ่นท่ี 22 จ านวน  17  คน     
 
 

 

หลกัสูตร ยอดสมคัรเข้าอบรม ผ่านการอบรม  ไม่ผ่าน เหตุผลไม่ผ่าน 

IT03_2 (โปรแกรมส านกังาน Microsoft Excel 2007) 85 75 10   

IT05 (เทคนิคการซ่อมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน) 41 36 5 ไม่ทดสอบ 

IT06 (การสร้างเวบ็เพจเบ้ืองตน้ Macromedia Dreamweaver) 15 5 10   

IT07 เทคนิคการสร้างภาพเคล่ือนไหวดว้ย Flash 3 29 22 7 ไม่ส่งงาน 

IT08 (การใชง้าน โปรแกรม Adobe Photoshop) 29 20 9   

รวมผู้สมคัรเข้าอบรมทั้งหมด 199 

รวมเฉพาะทีไ่ด้รับวุฒิบตัร 158 
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การฝึกอบรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ส าหรับอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีภายในมหาวิทยาลยั)  
 วนัพฤหสับดีท่ี 19  สิงหาคม  2553     จ  านวนผูเ้ขา้อบรมทั้งหมด    16  คน     

           หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 2944 
    
 
 

กจิกรรมที ่1  ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรับบุคลภายนอก เร่ือง เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพฒันาการใชส่ื้อ eDLTV 
ในการเรียนการสอน”   คร้ังท่ี 1   

ระหวา่งวนัท่ี  ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒  จ  านวนผูเ้ขา้อบรม  ๔๒ คน   
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 2964 

   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานดา้นการฝึกอบรมส าหรบัอาจารย ์

ผลการด าเนินงานดา้นการฝึกอบรมส าหรบับุคลภายนอก 
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 ให้กบัหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
ตั่งแต่วนัที ่ 1  ตุลาคม  2552 – กนัยายน 2553 

 

หน่วยงาน จ านวน /คร้ัง  ลกัษณะงาน 
คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะเกษตรและชีวภาพ 
คณะมนุษยศาสตร์, ส านกัศิลปวฒันธรรม 
คณะวิทยาการจดัการ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
บณัฑิตวิทยาลยั 
วิทยาลยัแพทยท์างเลือก 
ส านกังานประกนัคุณภาพ 
ส านกังานอธิการบดี 
ส านกัส่งเสริมวิชาการและงาน 
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบนัวิจยัและพฒันา 
กองคลงั 
กองนโยบายและแผนงาน 
กองบริหารงานบุคคล 
กองกิจการนกัศึกษา 
ส านกังานตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายอนามยัและสุขาภิบาล 
ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
สระวา่ยน ้าและศูนยสุ์ขภาพ  
ศูนยก์ารศึกษาจนัทรเกษม- สหะพาณิชย ์
ศูนยก์ารศึกษาจนัทรเกษม-เทคนิคชยันาท 
ศูนยชุ์มชนแขม้แขง็ 
ศูนยภ์าษา 
ศูนยป์ระสานงานการศึกษาทัว่ไป 
                          รวม  

3 
1 
- 
1 
3 
1 
1 
5 

27 
- 
3 
5 

13 
19 
4 
4 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
13 
2 

118   คร้ัง  

 
   
 
     -  ติดตั้งเคร่ือง Print 
     -  Windows ขดัขอ้ง 
     -  Internet ขดัขอ้ง 
     -  ระบบ Network ขดัขอ้ง 
     -  เคล่ือนยา้ยระบบภายใน 
        หน่วยงาน 
     - ติดตั้ง โปรแกรม Scan ไวรัส 
     -  ก าจดัไวรัส 
     -  เคร่ืองเปิดไม่ติด 
     -  ตรวจสอบการส่งเมล ์
     -  ดาวนโ์หลด File ไม่ได ้
     -  ดูหนงั , ฟังเพลง ไม่ได ้
     -  เช่ือมต่อ Wireless Lan  
     -  Windows ขดัขอ้ง 
     -  Internet ขดัขอ้ง 
     -  ระบบ Network ขดัขอ้ง 
     -  เคล่ือนยา้ยระบบ ภายในหน่วยงาน 
     -  ติดตั้ง โปรแกรม ไวรัส 
     -  ก าจดัไวรัส 
     -  เคร่ืองเปิดไม่ติด 
     -  ตรวจสอบการส่งเมล ์
     -  ดาวนโ์หลด File ไม่ได ้
     -  ดูหนงั ,  ฟังเพลง ไม่ได ้ 

ผลการด าเนินงานบรกิารและงานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร ์
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สถิติการให้เช่าห้องปฏบัิติการคอมพวิเตอร์ (ส าหรับบุคลภายนอก) 
 

1. ส านกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นเงิน  13,500 บาท  ใบเสร็จท่ี 1568  ระหวา่ง
วนัท่ี 28  -   30  เมษายน  2553  

2. กลุ่ม Learning 100 (นายพิสิษฐ ์จริยเลิศสิริ)    เป็นเงิน  10,500 บาท ใบเสร็จท่ี 1/2539  วนัท่ี 16  
สิงหาคม  2553    
 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   25,500  บาท     ( สองหมื่นห้าพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 

หมายเหตุ    ออกใบเสร็จโดยฝ่ายการเงิน 
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สรุปสถิติการขอใช้ห้องคอมพวิเตอร์  
เพือ่อบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนการเรียนการสอน  

 

วนั / เดือน / ปียืน่เร่ือง หลกัสูตร จ านวน/เคร่ือง 

16 ธ.ค. 52 สาขาวชิาการผลิตพืชและการจดัพืชเพื่อชุมชนเมือง คณะเกษตรและชีวภาพ  

 เร่ืองการเขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้   
วนัท่ี 5 มกราคม 2553 
วนัท่ี 12 มกราคม 2553 
เวลา 08.30 – 15.00 น. ห้อง 2964 

 
33 
33 

   

4 ม.ค. 53 คณะศึกษาศาสตร์ จดัอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 2  โครงการ 
การพฒันาเอกสารการสอนแบบดิจิตอล (e-book) ดว้ยโปรแกรม Flip album 

 
 

 ตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2553 หอ้ง 2966 
ตั้งแต่วนัท่ี 12 มกราคม 2553 หอ้ง 2966 
การผลิตซีดีรอมช่วยสอน ดว้ยโปรแกรม Camtasia  

33 
33 

 วนัท่ี 18 มกราคม 2553 หอ้ง 2964 
วนัท่ี 25 มกราคม 2553 หอ้ง 2964 

33 
33 

8 ม.ค. 53 สอบคดัเลือกบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 6 

 ต าแหน่งอาจารย ์ คร้ังท่ี 3/2552  วนัท่ี 13 มกราคม 2553  
เวลา 10.00 – 12.00 น. ห้อง 2944 

 

   
12 ม.ค. 53 ศูนยภ์าษาจดัอบรม TELL ME MORE นกัศึกษาภาคปกติ สาขาการจดัการ

ทัว่ไป ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
30 

 วนัท่ี 13 มกราคม 2553 เวลา 13.00 – 14.00 น. หอ้ง 2951  

2 ก.พ. 53 สถาบนัวจิยัและพฒันาไดรั้บมอบหมายใหเ้ก็บขอ้มูลภาวะการมีงานท าของ 30 
 บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2551  

 วนัท่ี 8 – 10 กุมภาพนัธ์ 2553 หอ้ง 2964  
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วนั / เดือน / ปียืน่เร่ือง หลกัสูตร จ านวน/เคร่ือง 

26 ธ.ค. 52 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อบรมหลกัสูตร การใชส้ถิติเพื่อการวจิยัดว้ย
โปรแกรม SPSS for Windows   

 

 วนัท่ี 29 มกราคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.  หอ้ง 2964 
วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น. หอ้ง 2964 
วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น. หอ้ง 2964 
 
 

33 
33 
33 

25 ม.ค. 53 คณะศึกษาศาสตร์ ไดจ้ดัอบรมหลกัสูตรชุดวชิาชีพครู  

 วนัท่ี 31 มกราคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. หอ้ง 2951 , 2953 47 

 วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. หอ้ง 2951 , 2953 47 

10 มิ.ย. 53 ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา จดัอบรมระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ( CHE QA ONLINE SYSTEM ) 

33 

 วนัท่ี 21 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
 

 

   

   
5 ก.ค. 53 คณะวทิยาการจดัการ สาขาวิชาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ จดัอบรม  

 โปรแกรม Photoshop วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
โปรแกรม Photoshop วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
โปรแกรม After Effect วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

40 
40 
40 

 
7 ก.ค 53 

โปรแกรม After Effect วนัท่ี 7 สิงหาคม 2553  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
โปรแกรม After Effect วนัท่ี 14 สิงหาคม 2553  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 

40 
40 

ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา จดัอบรม กระบวนการสร้างแบบ
ประเมินผลและการวิเคราะห์ผลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ 

33 

 วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 

 



 

                            

 

หน้า 54 

วนั / เดือน / ปียืน่เร่ือง หลกัสูตร จ านวน/เคร่ือง 

12 ก.ค. 53 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อบรม หลกัสูตรการใช ้Microsoft Excel 33 

 ในการค านวณทางการเงิน วนัท่ี 16 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

19 ก.ค. 53 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อบรม หลกัสูตรการใช ้Microsoft Excel 33 

 ในการค านวณทางการเงิน วนัท่ี 6 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

21 ก.ค. 53 
 
 
 

สาขาวชิาการตลาด อบรม หลกัสูตรการเขียนและพฒันาเวบ็ไซต์ 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 
33 
33 
33 

2 ส.ค. 53 สาขาวชิาเคมี ขอสืบคน้ขอ้มูลสมยัใหม่ทางเคมี CHEM 2702  
วนัท่ี 4 สิงหาคม 2553 เวลา 14.00 – 16.00 น. 

30 

24 ส.ค. 53 คณะศึกษาศาสตร์ ขอใชโ้ปรแกรม Tell me more  
วนัท่ี 5 กนัยายน 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. หอ้ง 2953 

42 

 
 

สถิติการให้บริการช้ัน 6 ห้องคอมพวิเตอร์  อาคารส านักวิทยาบริการ  (ช้ัน 6 )  

รายละเอยีด จ านวน 
1. Scan งานวจิยัและวทิยานิพนธ์ 400  เล่ม 
2. Upload บรรณานุกรมส่ือสารสนเทศ 6  คร้ัง 
3. Upload ส่ือมลัติมีเดียใหม่ 12  คร้ัง 
4. Upload วารสารใหม่ 12  คร้ัง 
5. Upload จดหมายข่าว 3  คร้ัง 
6. Upload ข่าวประชาสัมพนัธ์ 25  คร้ัง 
7. Upload ขอ้มูลหนา้เวบ็ไซต ์ 206  คร้ัง 
8. ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 371คร้ัง 
9. Upload ขอ้มูล Server เดือนละ 17 คร้ัง 
10. ใหบ้ริการ Internet 66,240 คร้ัง 
11. ตรวจเช็คและซ่อมระบบ Network 132  คร้ัง 

 

http://arit.chandra.ac.th/bannanukomnew.php
http://arit.chandra.ac.th/multimedialink.php


 

                            

 

หน้า 55 

 
ประมวลภาพกจิกรรม 

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 

 



 

                            

 

หน้า 56 
 
       

 
                      
 

ผูช่้วยศาสตราจารยจ์นัทรัตน์  ก่ิงแสง 
ดร.กนกรัตน์  ยศไกร 
นายเกียรติพงษ ์   ยอดเยีย่มแกร 

 
 
 
 

นางสาวจนัทิมา  ชุลีกราน 
นางสาววราพรณ์  ดอนหวัล่อ 
นายธีรพร  พงษพ์ุฒ 
นางสาวอญัชนา  ธาตุบุรมย ์
นายสมพร  ดวงเกษ 
นางสาวสุมาลี  ถวายสินธ์ุ 
นางสาวรัชนี  ตนัพนัเลิศ 
นางวาสนา  มสัตูล 
นางสาวทรรศนีย ์ ผูชู้จนัทร์ 
นางสาวสุนิสา  สุวรรณทอง 
นางสาวปิยะธิดา  เกิดปราโมทย ์

    ท่ีปรึกษา 
 

  ผูจ้ดัท า / รวบรวมข้อมลู 
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