


 

 
 
 

 

 

 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการด าเนินงาน

ต่างๆ ตามภารกิจของส านักวิทยบริการฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ ส านักวิทย-

บริการฯ จงึได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๔ เป็นผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อเผยแพร่แก่คณาจารย์ นักศกึษา บุคลากร 

ผูส้นใจทั่วไป ส านักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความรว่มมอืใน

การจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๔ ฉบับนีใ้ห้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน

ประจ าปีฉบับนี้คงเป็นประโยชนต์่อการพัฒนางานและมหาวิทยาลัยสืบไป 

 

 

 

 

 

                                            (ผูช่้วยศาสตราจารย์จันทรัตน์   กิ่งแสง) 

                                ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
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ประวัต ิ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนแทศ 

มหาวิทยาลัยราชภฎัจันทรเกษม 

ความเป็นมา 

 

หอสมุดวิทยาลัยครูจันทรเกษม  ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่อาคาร 1  ช้ันล่างมีขนาด 1 ห้องเรียนมีอาจารย์ไข่มุก  

มิลนิทเลข เป็น บรรณารักษ์ และมีผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 คน 

เมื่อ พ.ศ.2511 มีผู้ใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น จึงย้ายห้องสมุดไปบริเวณช้ันล่างของอาคาร 2 (อาคาร

ศกึษาศาสตร์ปัจจุบัน) ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางซึ่งบรรจุผู้ใชบ้ริการได้มากขึ้น 

ปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณจากกรมฝึกหัดครู สร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ช้ันพื้นที่ใช้สอย 

1,162 ตารางเมตร  มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ 300 ที่นั่ง และเปิดให้บริการ แก่นักศึกษา ครู อาจารย์   โดยมี

อาจารย์ บรรณารักษ์บริหารงานรวม 7 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ เล่มที่ 93 ตอนที่ 82 ราชกิจจา-นุเบกษา ลงวันที่ 

8 มิถุนายน 2519  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร ให้ แผนกหอสมุด 

สังกัดในส านักงานอธิการบดี  

ปี พ.ศ.2525 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น หอสมุดมานิจชุมสาย โดยถือเอา นามของ ม.ล. มานิจ ชุมสาย ผู้เป็น

อาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนฝกึหัดครูมัธยม 

ปี พ.ศ.2530  กระทรวงศกึษาธิการ จงึออกประกาศ เล่มที่ 104 ตอนที่ 73 ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 

17 เมษายน 2530 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร โดยการ

ปรับเปลี่ยนให้ แผนก “หอสมุด” เป็น “ฝา่ยหอสมุด” สังกัดส านักส่งเสริมวชิาการ  
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ปี พ.ศ. 2541 ได้รับจัดสรรงบประมาณพร้อมรูปแบบอาคาร จากสภาสถาบันราชภัฏ เป็นอาคาร 8 ช้ัน 

มีพื้นที่ใชส้อย ประมาณ 4,800 ตารางเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปี พ.ศ.2542 หอสมุด เปลี่ยนเป็น “ส านักวิทยบริการ” และขนย้ายมาใชพ้ืน้ที่บริการที่อาคาร 8 ช้ัน 

 ปี พ.ศ.2544  สถาบัน ฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายได้ ปีการศึกษา 2544 วงเงิน 7,575,588 บาท เป็น

ค่าปรับแต่งภายในอาคารใหม้ีสภาพสอดคล้องกับการใช้งาน ดูดี ทันสมัย ทั้งนี้มีการด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน 

คือ จัดจา้งออกแบบ และจัดจ้างปรับปรุงตกแต่ง ในช่วงระหว่างการปรับตกแต่งภายในอาคารต้องขนย้ายส่วน

ท างานทั้งหมดกับส่วนบริการบางส่วนกลับมาที่อาคารมานิจ ชุมสาย ต่อเมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 การ

ปรับแต่งภายในอาคารจึงแล้วเสร็จ  จึงขนย้ายทั้งหมดกลับมาที่ อาคาร 8 ช้ัน  

 ปี พ.ศ.2546  ได้รับงบจัดสรรงบประมาณรายได้ เพิ่มเติม จ านวน 3,722,027 บาท ให้จัดหาครุภัณฑ์

ประกอบอาคารในส่วนที่ขาด  การจัดหาครุภัณฑ์จากงบประมาณจ านวนนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในเดือน 

เมษายน พ.ศ.2547  ส านักวิทยบริการได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับพัฒนา ลักษณะการด าเนินงานของห้องสมุด

ตามแนวคิดใหม่ที่ให้บริการสื่อสารสนเทศหลากประเภท ทั้งระบบออฟไลน์ และ ออนไลน์ รวมทั้งมีความ

สวยงามทันสมัย  มสี่วนท าการดังนี ้  
 

ชัน้ 1 
บริการสอบถาม, มุมคุณธรรม, บริการฝากของ, มุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner), ห้องอ่าน

หนังสือพมิพ,์ ห้องอ่านวารสาร และแสดงนิทรรศการ, บริการถา่ยส าเนา 

ชัน้ 2 
หนังสืออ้างอิง, วารสารล่วงเวลา, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, งานซ่อมบ ารุงสิ่งพิมพ์, งาน

เทคนิคสิ่งพมิพ,์ วารสารเย็บเล่ม, บริการตอบค าถามชว่ยการค้นคว้า 

ชัน้ 3 หนังสือท่ัวไป, ห้องคน้ควา้เฉพาะบุคคล, บริการยืม-คืน หนังสอื, ห้องหนังสอืกฎหมาย 

ชัน้ 4 
หนังสือท่ัวไป, บริการช่วยการค้นคว้า, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, หนังสือวิจัยและ

วทิยานพินธ์, ห้องบัณฑิตศกึษา 

ชัน้ 5 
หนังสือท่ัวไป, หนังสือนวนิยาย/เร่ืองสั้น, หนังสือภาษาต่างประเทศ, งานจัดหาและวิเคราะห์

สารสนเทศ, ห้องเซิฟเวอร์ 
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ชัน้ 6 
บริการอนิเตอร์เน็ต, บริการวดีิทัศน/์ซีดี, ห้องดูซีดี รายบุคคล รายกลุ่ม, ห้องฝึกการใช้เสียงและ

บันทึกเสียง, งานซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์ และวีดีโอ, ห้องเซิฟเวอร์,งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ชัน้ 7 
ส านักงานผู้อ านวยการ, ห้องประชุมวิทยสภา, ห้องประชุมวิทยสมาคม, ห้องผู้อ านวยการ

ส านักวิทยบริการฯ, ห้องรองผู้อ านวยการส านักฯ 

ชัน้ 8 ห้องประชุมวิทยสัมมนา, ห้องมัลติมีเดีย, ฝ่ายเทคโนโลยกีารศึกษา 

 

ปี พ.ศ.2548 กฎกระทรวงศึกษาธิการ   จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

ประกาศ เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก  ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 เปลี่ยน“ส านักวิทยบริการ” 

เป็น “ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยให้ รวบส่วนงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ มาไว้ด้วยกัน 

จนถึงปัจจุบัน  

 ปี พ.ศ.2550  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด “ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ได้รับ

จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในการสร้างอาคารหลังใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่ส าหรับให้บริการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมฯ ห้องควบคุมระบบแม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยฯ  เพื่อไว้ส าหรับบริการแก่ 

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ  ระหว่าง ช้ัน 2-6 ของอาคาร 29  

 สถานที่ด าเนินการ 

 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ช้ัน   

 อาคาร 29 ช้ัน 2-6 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

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

 http://arit.chandra.ac.th/ 
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  1.  อาจารย์ไข่มุกข์   มิลนิทเลข 

  2.  อาจารย์วนา  ชีเพ็งพันธุ์ 

  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลรัสม์ ภูมมิาศ 

  4.  อาจารย์เพ็ญจันทร์ ศริิชุมแสง 

  5.  อาจารย์สุชีลา เตชาภวิัฒน์พันธุ์ 

  6.  ผูช่้วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์  ปานทอง 

  7.  อาจารย์สุชีลา เตชาภวิัฒน์พันธุ์ 

8.  นายสัตวแพทย์ปัญญา สระดอกบัว 

  9.  ผูช่้วยศาสตราจารย์สมพร ปาจรยี์รัตน์ 

  10. ผูช่้วยศาสตราจารย์สุชลีา เตชาภวิัฒน์พันธุ์ 

  11.  ผูช่้วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิ่งแสง 

 

 

 

 

 

 

 

  

อาคารส านักวทิยบรกิาร 8 ชัน้   และอาคาร 29  ชั้น 2-5 

โทรศัพท์  0-2513-6784 , 0-2942-6900   

ต่อ  1700 - 1708, 2922 - 2926 

http://arit.chandra.ac.th 

 
 

 

ผูบ้ริหาร 

สถานท่ีด าเนินการ 
 

ปรชัญา  วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ นโยบาย 

 

http://arit.chandra.ac.th 
 

http://arit.chandra.ac.th/
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ปรัชญา 

“ศูนย์กลางการเรยีนรู้ สู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย สารสนเทศกว้างไกล ร่วมใจให้บริการ” 

 

วสิัยทัศน์ 

  

เป็นแหล่งบริการสื่อสารสนเทศ  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานบริการ

วิชาการ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรูด้้วยตนเอง 

 

พันธกิจ 

 

1. จัดหา วิเคราะห ์จัดเก็บ อนุรักษ์และบ ารุงรักษาสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 

2. พัฒนาระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และแม่ข่ายความเร็วสูง 

3. ผลติสื่อการเรียนการสอนและบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

4. ให้บริการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา 

อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

5. จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณธรรมและ

จรยิธรรมในการใชง้าน ให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 

6. บริการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์ และระบบเครือข่าย

แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในหนว่ยงานตา่งๆ ของมหาวิทยาลัย 

7. เป็นแหล่งฝกึประสบการณว์ิชาชีพนักศึกษา และให้บริการหอ้งประชุม สัมมนา 

8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ผา่นระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และเคเบิล้ทีวี 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 

ส านักงาน

ผู้อ านวยการ 

ฝ่าย 

วิทยบริการ 

ฝ่ายเทคโนโลยี

การศึกษา 

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- งานบริหารและธุรการ 

- งานคลังและพัสดุ 

- งานนโยบายและแผน 

- งานอาคารสถานที่ 

- งานประกันคุณภาพ 

  การศกึษา 

- งานประชาสัมพันธ์ 

 

- งานพัฒนาและ 

  วิเคราะหส์ารสนเทศ 

- งานบริการทรัพยากร 

  สารสนเทศ 

- งานสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่อง 

- งานซ่อมบ ารุง  

  ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

 

 

 

    

- งานผลิต จัดหาสื่อโสตทัศน์ 

- งานเคเบิล้ทีว ี/ โทรทัศน์ 

  วงจรปิด 

- งานบริการเทคโนโลยีสาร- 

  สนเทศ ภาพ, เสียง, 

  มัลติมีเดีย 

- งานบริการเครื่องเสียง 

- งานอบรมและพัฒนา  

  บุคลากรด้านเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ 

- งานระบบเครอืข่าย 

- งานระบบ ฐานข้อมูล  

- งานพัฒนาโฮมเพจ 

- งานพัฒนาระบบ 

  สารสนเทศ 

- งานซ่อมบ ารุง 

- งานบริการสบืค้น 

  สารสนเทศ 

  (หอ้งปฏิบัติการ) 

- งานบริการ E - Learning  

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิทยบริการ 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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บทบาทและหน้าที่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการแบ่ง

โครงสรา้งการบริหารงาน  ซึ่งประกอบด้วย 4 งานดังนี้  

 1. ส านักงานผู้อ านวยการ มีหน้าที่และปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

1.1 ดูแลด้านนโยบายและแผนงาน  

1.2 ระบบงบประมาณและการเงิน  

1.3 ระบบสารบรรณและธุรการ  

1.4 ระบบพัสดุและครุภัณฑ์  

1.5 การพัฒนาบุคลากร  

1.6 การประกันคุณภาพการศกึษา  

1.7 งานประชาสัมพันธ์  

1.8 งานตรวจสอบภายใน  

1.9 จัดท ารายงานประจ าปี  

1.10 จัดท าเอกสารการฝึกอบรมและรายงานการประชุม 

1.11 รวบรวมผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

1.12 งานอาคารสถานที่  

1.13 ติดตอ่ประสานงานกับหนว่ยงานภายในและภายนอก 
 

 2. ฝ่ายวิทยบริการ มีหนา้ที่และปฏิบัติงานดังตอ่ไปนี้ 

2.1 งานส ารวจและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

              2.2 งานวิเคราะหแ์ละจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 

              2.3 งานเทคนิคและซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

             2.4 งานบริการสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ 

          2.5 งานบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

             2.6 งานบริการตอบค าถาม แนะน าและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

             2.7 งานอบรมและบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

             2.8 งานประชาสัมพันธ์สารสนเทศและจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
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  3. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มีหนา้ที่และปฏิบัติงานดังตอ่ไปนี้ 

3.1 ดูแลและจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้บริการในการเรียนการสอน 

3.2 งานผลติ / ส าเนา สื่อการเรียนการสอน และวีดิทัศน์เพื่อการศกึษา 

3.3 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาพ เสียง มัลติมีเดีย  

3.4 งานเคเบิล้ทีว ี/ โทรทัศน์วงจรปิด 

3.5 งานบริการเครื่องเสียง และโสตทัศนูปกรณ์ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งห้องเรียนรวม 

      และอาคารเรยีนรวม  

3.6 งานซ่อมบ ารุงเครื่องมอืโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
 

 4.  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนา้ที่และปฏิบัติงานดังตอ่ไปนี้ 

  4.1 งานอบรมและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.2 งานระบบเครือข่าย 

  4.3 งานระบบฐานขอ้มูล 

  4.4 งานระบบฐานขอ้มูล MIS  

  4.5 งานพัฒนาโฮมเพจ 

  4.6 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  4.7 งานซ่อมบ ารุง 

  4.8 งานบริการสืบค้นสารสนเทศ (หอ้งปฏิบัติการ) 

  4.9 งานบริการ e-Learning 

  4.10 งานท าบัตรนักศึกษา 

  4.11 งานรับสมัครนักศึกษา 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีพื้นที่ให้บริการแยกเป็น 2 อาคาร  ประกอบด้วยอาคารส านัก

วิทยบริการ 8 ช้ัน  และอาคาร 29  ช้ัน 2 - ช้ัน 6 
   

อาคารส านักวทิยบริการ  8  ชั้น  

  จัดพืน้ที่ใหบ้ริการดังนี้ 

 ชั้น 1 

 -  บริการสอบถาม 

 -  บริการรับฝากของ 

 -  บริการอ่านหนังสือพมิพ์ 

 -  บริการวารสารปัจจุบัน , ลว่งเวลา  

 -  เครื่องตรวจอัตโนมัติ 

  -  บริการถ่ายส าเนา 

 -  ลิฟท์ และบันไดทางขึ้น - ลง 

 -  หอ้งน้ านักศึกษาชาย - หญิง  

 -  หอ้งน้ าอาจารย์ - เจ้าหนา้ที ่

 ชั้น  2 

  -  บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล 

  -  บริการหนังสืออา้งองิ 

  -  บริการช่วยการค้นคว้า 

  -  บริการหนังสือพมิพ์ลว่งเวลา 

  -  บริการวารสารเย็บเล่ม 

  -  หอ้งสัมมนากลุ่ม 

  -  หอ้งซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

  -  หอ้งน้ านักศึกษาชาย  - หญิง  

  -  หอ้งน้ าอาจารย์ – เจ้าหนา้ที ่

 

 

 

อาคารสถานที ่
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 ชั้น  3 

  -  บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000 - 300  

  -  บริการยืม – คืน หนังสือ 

  -  หอ้งหนังสอืกฎหมาย     

  -   หอ้งสัมมนากลุ่ม 

  -  หอ้งน้ านักศึกษาชาย - หญิง  

  -  ห้องน้ าอาจารย์ - เจ้าหนา้ที ่

 ชั้น  4 

  -  บริการหนังสือทั่วไป หมวด 400 -  600 

  -  บริการหนังสือวจิัย วิทยานิพนธ์  และต าราราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

  -  หอ้งบัณฑิตศึกษา 

  -  หอ้งสัมมนากลุ่ม 

  -  หอ้งน้ าชาย - หญิง  

  -  หอ้งน้ าอาจารย์ - เจ้าหนา้ที ่

 ชั้น  5 

  -  บริการหนังสือทั่วไป หมวด 800 - 900 

  -  บริการหนังสือนวนยิาย  เรื่องสัน้ 

  -  บริการหนังสือภาษาต่างประเทศ 

  -  งานจัดหาและวิเคราะหส์ารสนเทศ 

  -  หอ้งน้ านักศึกษาชาย - หญิง  

  -  หอ้งน้ าอาจารย์ - เจ้าหนา้ที ่

 ชั้น  6 

  -  บริการอินเตอร์เน็ต 

  -  บริการยืม – คืน สื่อมัลติมเีดีย 

  -  บริการคาราโอเกะ 

  -  งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์   

  -  หอ้งเซิรฟ์เวอร์ 

  -  หอ้งน้ านักศึกษาชาย - หญิง  

  -  หอ้งน้ าอาจารย์ – เจ้าหนา้ที ่
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 ชั้น  7 

  -   ส านักงานผู้อ านวยการ 

  -  หอ้งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  -  หอ้งรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิทยบริการ 

  -  หอ้งประชุมวิทยสภา 

  -  หอ้งประชุมวิทยสมาคม  1 

  -  หอ้งประชุมวิทยสมาคม  2 

  -  หอ้งประชุมวิทยสมาคม  3 

  -  หอ้งประชุมวิทยสมาคม  4 

  -  หอ้งน้ านักศึกษาชาย - หญิง  

  -  หอ้งน้ าอาจารย์ - เจ้าหนา้ที ่

 ชั้น  8 

  -  ห้องประชุมวิทยสัมมนา 

  -  หอ้งมัลตมิีเดีย 

  -  หอ้งรับรอง 

  -  ฝา่ยเทคโนโลยีการศกึษา 

  -  หอ้งตัดตอ่ 

  -  หอ้งบันทึกเสียง 

  -  งานซ่อมบ ารุงโสตทัศนวัสดุ 

  -  หอ้งน้ านักศึกษาชาย - หญิง  

  -  หอ้งน้ าอาจารย์ – เจ้าหนา้ที ่

 

อาคาร  29   ชั้น  2 - 6    

จัดพืน้ที่ให้บริการดังนี้ 

ชั้น 2 

 -      หอ้งส านักงานฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  -      หอ้งรองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-      หอ้งประชุม  
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 ชั้น 3 

  - หอ้งพัฒนาระบบเครือขา่ย 

- หอ้งผู้ดูแลระบบ 

ชั้น 4 

- หอ้งบริการคอมพิวเตอร ์, สบืค้นขอ้มูล , บริการอนิเตอร์เน็ต ,  

   บริการฝึกอบรม 

ชั้น 5 

- หอ้งบริการคอมพิวเตอร ์, สบืค้นขอ้มูล , บริการอนิเตอร์เน็ต ,   

   บริการฝึกอบรม 

ชั้น 6 

- หอ้งบริการคอมพิวเตอร ์, สบืค้นขอ้มูล , บริการอนิเตอร์เน็ต ,   

   บริการฝึกอบรม 
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บุคลากร 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรด าเนินงาน  

ดังนี้ 

ล าดับที่ บุคลากร จ านวน 

1 อาจารย์ประจ า 3  คน 

3 ข้าราชการพลเรือน 1  คน 

4 พนักงานราชการ 2  คน 

5 พนักงานมหาวิทยาลัย 6  คน 

6 ลูกจา้งช่ัวคราว 39  คน 

 รวมจ านวนบุคลากร 51  คน 

              

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 



 
 

หนา้ 14 

 
 

ผู้บริหาร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทรัตน์  กิ่งแสง  ผู้อ านวยการส านกัวิทยบรกิารฯ 

  หน้าท่ี 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรฝ่ายวิทยบรกิาร  

  

         

 

นางสาว กนกรัตน ์ ยศไกร  รองผู้อ านวยการส านักวทิยบรกิารฯ 

 หน้าท่ี 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรฝ่ายวิทยบรกิาร  

2. ให้ค าปรกึษาและแนะน าแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

          

 

นาย เกียรตพิงษ ์ ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อ านวยการส านักวทิยบรกิารฯ 

หน้าท่ี 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  

2. ให้ค าปรกึษาและแนะน าแก่บุคลากรในการปฏบัติงาน 
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ส านักงานผู้อ านวยการ 

 

นางสาว จันทิมา  ชุลีกราน  ต าแหน่ง หวัหน้าส านักงานผูอ้ านวยการ 

 ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ควบคุมดแูลรับผิดชอบงานบริหารทั่วไป 

2. งานเลขานกุาร 

3. งานงบประมาณและการเงิน 

4. งานพัสด ุ

5. งานสารบรรณ 

6. งานประชาสมัพันธ ์

7. งานประกันคุณภาพ 

 
  

 

นางสาว ดารัณ  ดอนหวัล่อ  ต าแหน่ง เจา้หน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. จัดซือ้ - จัดจ้าง และเบกิจ่ายงบประมาณของส านักวิทยบรกิารฯ 

2. จัดซือ้ - จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา 

3. ท าบัญชคีวบคมุการใชจ้่ายงบประมาณ 

4. พิมพ์หนังสือราชการ, บันทึกข้อความต่าง ๆ, หนงัสือเชิญประชุม และบนัทึกการประชุม 

5. ติดตามและประเมินผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

6. จัดพิมพ์รายงานประจ าป,ี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

7. พิมพ์จดหมายข่าวของส านกัวิทยบริการฯ 

8. ท างานวิจัยของส านักวทิยบริการฯ 

    

 

นาย ธีรพร  พงษพ์ุฒ  ต าแหน่ง เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทั่วไป 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือ 

2. ลงทะเบียนวัสดุ - ครุภัณฑ์ 

3. พิมพ์จดหมายตอบขอบคุณ 

4. แทงจ าหน่ายครุภัณฑ ์

5. ดูแล - บ ารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ และอาคารสถานที ่

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานตา่ง ๆ ทัง้ภายใน - ภายนอก 

7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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นางสาว ทรรศนีย ์ ผู้ชูจันทร์  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ  

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลการจัดซือ้ - จ้าง  และการเบกิจ่ายเงินงบประมาณของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ดูแลเอกสารเกี่ยวกับหนงัสือเขา้และออกของฝ่ายฯ  และเอกสารต่าง ๆ  

3. การจัดท ารายงานการประชุม, การจัดประชุม, เดินเอกสาร, เชิญประชุม  และงานเลขานุการ  

4. การสั่งซือ้วัสดคุอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส านักงานต่าง ๆ 

5. ให้บรกิาร User & Password แก่นกัศึกษาและให้บริการ Account Internet 

6. ดูแลจัดตารางเวร และให้บริการหอ้งปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ 

7. งานรับสมัครนักศกึษาใหม่ และแกป้ัญหาทางเทคนิคของมหาวิทยาลัย 

8. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

    

 

นางสาว ฐิติยา  ศรทีอง  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. จัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ ์บรกิารเบิกจ่าย และตรวจสอบวัสดคุงเหลอื 

2. การจัดท ารายงานการประชุม, การจัดประชุม, เดินเอกสาร, เชิญประชุมและงานเลขานุการ 

3. ให้บรกิาร User & Password แก่นกัศึกษา และให้บริการ Account Internet 

4. รับแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสถาบันฯ  และประสานงานกับฝา่ยเทคนิค 

5. จัดท าบอรด์เกี่ยวกับข่าวสารสนเทศประจ าทุกสัปดาห์ 

6. ดูแลและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

7. งานรับสมัครนักศกึษาใหม ่และแกป้ัญหาทางเทคนิคของมหาวิทยาลัย 

8. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาง กันยารัตน ์ ภาคาเขตร ์ ต าแหน่ง คนงาน 
 ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. รับ – ส่ง หนังสือ, เอกสาร 

2. เปิด – ปิดอาคารส านักวิทยบรกิารฯ 

3. ดูแลความเรียบรอ้ยต่างๆ ภายในอาคารส านักวิทยบรกิารฯ 

4. ส าเนาเอกสาร และจดหมายต่างๆ 
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        วิทยบริการ  

 

นางสาว อัญชนา  ธาตุบุรมย์  ต าแหน่ง หัวหน้าฝา่ยวทิยบรกิาร 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลฝา่ยวิทยบรกิารและจัดท าตารางเวรการปฏิบัตงิาน มอบหมายงาน ประสานงานบคุลากรในฝ่าย 

2. บรกิารแนะน า ตอบค าถาม และคน้คว้าสารสนเทศ รวมทั้งฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกสแ์ก่ผู้ใช้บริการ 

3. วิเคราะห์และบันทกึข้อมูลสิ่งพิมพรั์ฐบาล 

4. คัดเลือก บันทกึข้อมลู และ upload ข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในรูปอเิล็กทรอนิกส์ 

5. จัดพิมพ์เอกสาร รวบรวมสถิตกิารบรกิารด้านต่าง ๆ ของฝ่ายวิทยบรกิาร 

6. ดูแลการจัดมุมหนังสือใหม่และจัดบอร์ดนิทรรศการ 

7. บรรณาธิการจดหมายข่าวส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8. บรกิารห้องสมุด ศ.ดร. คุณบรรจบ  พันธุ์เมธา และบริการปริ้นข้อมลูสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ 

9. ดูแลส ารวจและจัดท าโครงการขอซือ้ครุภัณฑ์ของฝ่าย 

10. ดูแลรับผิดชอบการรับสมคัรนักศกึษาช่วยงานฝา่ยวิทยบรกิารและควบคุมการปฏบิัติงาน 

    

 

นาง วาสนา  มัสตูล  ต าแหน่ง บรรณารักษ ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ศึกษา, ส ารวจ ความต้องการสื่อสารสนเทศจากนักศกึษาและบุคลากร 

2. จัดหา และคัดเลือก สื่อสารสนเทศ ตามความต้องการ ของ อาจารย์, นักศึกษา และบคุลากร 

3. จัดท าบรรณานุกรมสื่อสารสนเทศใหม่เพื่อการเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย 

4. โอนข้อมูล โครงการพัฒนาด้าน ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 

5. ประทับตราและลงทะเบียนหนังสือภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

6. วิเคราะห์สื่อโสตทัศน ์

7. ติดสันและลงทะเบียนสื่อโสตทัศน ์

8. แทงจ าหน่ายสื่อสิง่พิมพ์และสื่อโสตทัศน์ 

9. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ 

    

 

นางสาว รัตนาภรณ ์ แสนดวง  ต าแหน่ง บรรณารักษ ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. วิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ ์

2. ตรวจสอบข้อมูลหนงัสือในฐานข้อมูล Magic Library 

3. แก้ไขข้อมูลสื่อสิง่พิมพ์ในโปรแกรม Magic Library 

4. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ 
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นางสาว สมศรี  ถิ่นแสง  ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีห่้องสมดุ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. บันทึกข้อมูลหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. บันทึกข้อมลูสื่อโสตทัศน ์

3. ประทับตราหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ 

    

 

นางสาว วรรดี  นพรัตน์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บนัทึกข้อมลู 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. พิมพ์สันและบาร์โค้ดสื่อสารสนเทศและสื่อโสตทัศน ์(หนังสือ, สิ่งพิมพรั์ฐบาล, ซีด,ี วีซีดี, ดีวีดี) 

2. ติดสันและบาร์โค้ดสื่อสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์ (หนังสือ, ซีด,ี วีซีดี, ดีวีดี) 

3. ติดแถบแม่เหล็กกันขโมยในหนงัสอื 

4. เจาะและเย็บหนงัสือเพื่อความแข็งแรงและใชง้านได้นาน 

5. ทากาวที่เงื่อนหนงัสือและน าไปผ่ึงเพื่อให้แหง้ ทนต่อการใชง้าน 

6. ตรวจสอบรายการสื่อจากฐานข้อมูล Magic Library และใบน าสง่รายการสื่อก่อนออกให้บริการ 

7. ประทับตราวันที่ หน้าปกใน ก่อนน าหนังสือออกให้บริการ 

8. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพนักศึกษาเอกบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 

 

นาย สหะ  นาคเดช  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ซ่อมบ ารุงหนงัสือเก่า 

2. เข้าเล่มวารสารล่วงเวลา 

3. เขียนสันหนงัสือและวารสารที่ซ่อมบ ารุงและเข้าเล่มแล้ว 

4. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพนักศึกษาเอกบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 

 

นางสาว รัชนี  ตันพันเลิศ  ต าแหน่ง บรรณารักษ ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลงานบริการสื่อสารสนเทศ 

2. จัดหาสิ่งพมิพ์ต่อเนื่อง (วารสาร นติยสาร หนังสือพมิพ์ ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 

3. สมัครและต่ออายุสมาชิกสิง่พิมพต์่อเนื่อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 

4. จัดท าดรรชนีวารสาร 

5. ลงทะเบียนวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

6. คัดเลือกและรวบรวมวารสารส่งเย็บเล่ม 

7. บรกิารหนังสือพมิพ์และวารสารฉบับปัจจุบัน / ฉบับล่วงเวลา 

8. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 
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นาย ฐารัตน์  ฉัตรภูติ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. บรกิารตอบค าถามและช่วยค้นควา้สารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ 

2. บรกิารแนะน าและสืบค้นฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ดูแลห้องวิจัยและวิทยานิพนธ ์

4. จัดท าตารางและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพแก่นักศึกษาทัง้ภายในและภายนอก 

5. ลงทะเบียน ร่างบตัร และติดสนัสิ่งพิมพ์รัฐบาล พร้อมน าขึน้ชั้นให้บรกิาร 

6. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฐานขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ 

7. แสกนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เพือ่จัดท าฐานข้อมูลฉบับเต็ม 

    

 

นางสาว วาสนา  มณีโนนโพธิ ์ ต าแหนง่ บรรณารักษ ์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. บรกิาร ยืม - คืน สื่อสารสนเทศ 

2. ดูแลรายการค่าปรับและน าส่งเงินค่าปรับที่การเงนิ 

3. บรกิารเพิ่มรหัสสมาชกิส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย 

4. บรกิารตรวจสอบหนีส้ินส าหรับนกัศึกษาที่ท าเรื่องจบการศึกษา ย้าย และลาออก 

5. บรกิารตรวจสอบหนีส้ินส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ก่อนเกษียณและลาออก 

6. บรกิารตอบค าถาม และแนะน าการยืมต่อใน Web Opac 

7. คัดหนังสือเพื่อแทงจ าหน่ายและเปลี่ยนสถานะในระบบฐานข้อมูล magic library 

8. ตรวจสอบหนังสือที่น ามาคืนและจดัเรยีงก่อนน าขึน้ชั้น 

9. ทวงสื่อสารสนเทศค้างส่งจาก และบันทึกรายการหนังสือที่ซื้อแทน 

10. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 

    

 

นาง ยุตะนันท์  ไชยพร  ต าแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. บรกิารยืม - คืน สื่อมัลติมีเดีย 

2. บรกิารท ารายการค่าปรับสื่อมัลตมิีเดีย 

3. บรกิารห้องมัลตมิีเดีย รายบุคคลและรายกลุ่ม 

4. บรกิารห้องคาราโอเกะ 

5. บรกิารคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบคน้สารสนเทศ 

6. จัดบอร์ดแนะน าสื่อมัลติมีเดียใหม่ ( CD-ROM, VCD, DVD ) 

7. ตรวจสอบและคัดเลือก CD-ROM, VCD, DVD , VDO ที่ช ารุดส่งซ่อมแซมและแทงจ าหน่าย 

8. ส ารวจ CD-ROM, VCD, DVD , VDO ให้เป็นปัจจุบัน 

9. ดูแลและท าความสะอาดโสตทัศนปูกรณ์ 
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นางสาว เจรญิจิตร  กติตวิิรยิะพันธุ ์ ต าแหน่ง เจ้าหนา้ทีห่อ้งสมุด 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. บรกิารยืม - คืน สื่อสารสนเทศ 

2. ดูแลรายการค่าปรับและน าส่งเงินค่าปรับที่การเงนิ 

3. บรกิารเพิ่มรหัสสมาชกิส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย 

4. บรกิารตรวจสอบหนีส้ินส าหรับนกัศึกษาที่ท าเรื่องจบการศึกษา ย้าย และลาออก 

5. บรกิารตรวจสอบหนีส้ินส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ก่อนเกษียณและลาออก 

6. บรกิารตอบค าถาม และแนะน าการยืมต่อใน Web Opac 

7. ตรวจสอบสื่อสารสนเทศใหม่จากฐานข้อมูลก่อนออกให้บรกิารและขึน้ชัน้แสดงหนงัสือใหม 

 ่8. ตรวจสอบหนังสือที่น ามาคืนและจดัเรยีงก่อนน าขึน้ชั้น 

9. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 

    

 

นางสาว วรารักษ ์ มดิ า  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บนัทึกข้อมลู 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. บรกิารรับฝากของและบริการการเข้าใช้ส านักฯ ส าหรับบุคคลภายนอก 

2. ดูแลอุปกรณ์การลงทะเบียนหนงัสอืพมิพ์ 

3. บรกิารแนะน าและตอบค าถามเบื้องต้น 

4. จัดเก็บหนงัสือตามชั้นและจัดเรียงหนังสือเพื่อขึน้ชั้น 

5. ดูแลและจัดชั้นหนังสือหมวด 400-700 

    

 

นางสาว รภติพร  เสตะปุระ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมดุ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. บรกิารรับฝากของและบริการการเข้าใช้ส านักฯ ส าหรับบุคคลภายนอก 

2. บันทึกสถิตผู้ิเข้าใช้บริการประจ าวัน / ดูแลแฟ้มบุคคลภายนอก 

3. จัดเก็บหนังสือตามชั้นและจัดเรียงหนังสือเพื่อขึน้ชั้น 

4. ดูแลและจดัชั้นหนงัสือหมวด 000-300 และอ่านชั้น 

5. บรกิารแนะน าและตอบค าถามเบื้องต้น 

 

นางสาว รัชนก  ลีซอ  ต าแหน่ง เจ้าหนา้ทีห่้องสมุด 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. บรกิารรับฝากของและบริการการเข้าใช้ส านักฯ ส าหรับบุคคลภายนอก 

2. บรกิารแนะน าและตอบค าถามเบือ้งต้น 

3. จัดเก็บหนังสือตามชั้นและจัดเรียงหนังสือเพื่อขึน้ชั้น 

4. ดูแลและจดัชั้นหนงัสือภาษาต่างประเทศหมวด 000-900 

     และภาษาไทยหมวด 800-900 และอ่านชั้น 

5. ดูแลและจัดชั้นหนังสือนยิาย เรื่องสั้น เยาวชน และอ่านชั้น 
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นาย ทรงพล  จันทรห์อม  ต าแหน่ง เจ้าหนา้ทีห่้องสมุด 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. บรกิารรับฝากของและบริการการเข้าใช้ส านักฯ ส าหรับบุคคลภายนอก 

2. บรกิารแนะน าและตอบค าถามเบือ้งต้น 

3. จัดเก็บหนังสือตามชั้นและจัดเรียงหนังสือเพื่อขึน้ชั้น 

4. ดูแลและจดัชั้นหนงัสือกฎหมาย หนังสืออ้างองิภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

    และหนงัสือมมุตลาดหลักทรัพย์และอ่านชั้น 

5. ดูแลและจัดชั้นหนังสือวจิัย วิทยานิพนธ์ และหนังสือราชภฏัและอา่นชัน้ 

    

 

นางสาว ภัทรวด ี สร้อยระย้า  ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่ห้องสมดุ  

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. บันทึกข้อมูลดรรชนีวารสาร 

2. ลงทะเบียนสิง่พิมพ์ได้เปล่า 

3. นั่งเคานเ์ตอร์บริการหนังสือพมิพ์และวารสารฉบับปัจจุบัน / ฉบับล่วงเวลา 

4. ลงทะเบียนหนงัสือพมิพ ์

5. จัดเก็บหนังสือพมิพล์่วงเวลาประจ าเดือน 

6. บรกิารหนังสือพมิพ์และวารสารถา่ยเอกสาร 

    

 
 

นาง ผกา  มันดินแดง  ต าแหน่ง เจ้าหนา้ทีห่้องสมุด  

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ซ่อมบ ารุงหนงัสือเก่า 

2. เข้าเล่มวารสารล่วงเวลา 

3. เขียนสันหนงัสือและวารสารที่ซ่อมบ ารุงและเข้าเล่มแล้ว 

4. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพนักศึกษาเอกบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 

 

 

 

เทคโนโลยีการศึกษา 

 
 

 

นาย สมพร  ดวงเกษ  ต าแหน่ง หัวหนา้งานผลิตสื่อการเรยีนการสอน-เคเบิล้ทวี ี

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลงานผลิตสื่อการเรียนการสอนงาน-เคเบิล้ทีว ี

2. ดูแลกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ / งานวสัดุกราฟฟิก 

3. ดูแลตัดต่อเทปโทรทัศน์ / กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4. ดูแลบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย 

5. ดูแลงานผลิตสื่อมัลตมิีเดีย 

    

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 ์ แนวทัศน์  ต าแหน่ง หัวหนา้งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

2. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจนัทรากาญจนาภิเษก 

3. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจนัทรากาญจนาภิเษก 

4. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์ 

5. บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย 

6. งานบันทึกสื่อการเรียนการสอน 

  

    

 

 นาย วิรัช  ฟักเหลือง ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานเคเบิล้ทีว ี และโทรทัศน์วงจรปดิ 

2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิล้ทีว ี

3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ ์

4. บันทึกเทปโทรทัศน ์

5. ตัดต่อเทปโทรทัศน ์ 

    

 

นาย จาตุรันต ์ เหมอืนสดุใจ  ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานเคเบิล้ทีว ี และโทรทัศน์วงจรปดิ 

2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิล้ทีว ี

3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ ์

4. บันทึกเทปโทรทัศน ์

5. ตัดต่อเทปโทรทัศน ์ 

    

 

นาย ยุทธชัย  รักพานิช  ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทศันศึกษา 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานเคเบิล้ทีว ี และโทรทัศน์วงจรปดิ 

2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิล้ทีว ี

3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ ์

4. บันทึกเทปโทรทัศน ์

5. ตัดต่อเทปโทรทัศน ์ 
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 นาย สุรสนิธุ ์ วัฒนจรยิา ต าแหน่ง พนักงานห้องปฏบิัตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานบริการห้องเรียนรวมอาคาร 28 

2. งานบริการห้องเรียนปกติอาคาร 28 

3. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์  

4. บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย 

5. งานบันทกึสื่อการเรียนการสอน 

    

 

  ต าแหนง่ พนักงานห้องปฏิบตักิารโสตทัศนูปกรณ ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจันทรากาญจนาภิเษก 

2. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจนัทรากาญจนาภิเษก 

3. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์  

4. บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย 

5. งานบันทกึสื่อการเรียนการสอน 

    

 

นาย ศราวุฒ  ทองขาว  ต าแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทกึเทปโทรทัศน์การเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิีเดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

    

 

นาย เอนก  ประสานศร ี ต าแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทกึเทปโทรทัศน์การเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิีเดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
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นางสาว ปิยะธิดา  เกิดปราโมทย์  ต าแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการโสตทัศนปูกรณ์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทกึเทปโทรทัศน์การเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิีเดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

    

 

นาย เชดิชัย  อ่อนละมุล  ต าแหน่ง พนักงานห้องปฏบิัตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทกึเทปโทรทัศน์การเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิีเดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

    

 

นาย เดชา  เรืองดิษฐ์  ต าแหน่ง เจ้าหนา้ทีห่้องปฏิบัตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานหลักรับผดิชอบงานระบบเสียง / ห้องประชุม / หอประชุม  

2. งานเสียงสนาม 

3. งานดูแลข่ายสัญญาณเคเบิ้ลทีวี / ซ่อมบ ารุงงานเคเบิ้ลทีวี  

4. งานบริการห้องเรียนรวม 

    

 

 นาย ณรงค์ฤทธิ ์ใจรักษ์   ต าแหน่ง ชา่งเทคนิค  

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทกึเทปโทรทัศน์การเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิีเดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

นางสาว สุมาลี  ถวายสินธุ์  ต าแหน่ง หวัหน้าฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมตามโครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา 

2. เป็นผู้วทิยากรให้การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

3. จัดท าเว็บเพจ และปรับปรุงคู่มือฝึกอบรมหลักสูตรโปรแกรมส านักงาน IT03 

4. ดูแลและประสานงานโครงการฝึกอบรม 

5. งานนักศกึษาฝึกประสบการณ์ ให้ค าแนะน า สอน และสาธิต มอบหมายงาน และประเมินผล 

6. ประสานงาน ดูแล หลักเกณฑ์ ระเบียบ การให้บรกิาร ,การให้เช่าคอมพิวเตอร์ ส าหรับบุคคลทั่วไป 

7. เป็นผู้จัดท า และผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาในส านัก 

8. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามปงีบประมาณ 

9. จัดท างานประเมินความเสี่ยงของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10.ดูแล ใหค้ าปรกึษา แก้ปญัหาการให้บรกิารงานด้านคอมพิวเตอร์ แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

    

 

นาย กฤษฎา  พูลยรัตน ์ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพวิเตอร ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลระบบ Computer / networks ภายในส านักวิทยบรกิารฯ 

2. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย ( Server ) ภายในส านักวิทยบรกิารฯ 

3. ดูแลและควบคุมระบบห้องสมุดอตัโนมัติ ( Magic Library ) 

4. ดูแลและซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ภายในส านักวิทยบรกิารฯ 

5. ดูแลระบบมลัติมีเดียออนไลน์ (Media on Demand) 

6. ดูแลระบบสืบค้นข้อมูลความรู้ด้านการศึกษา (E-Book)  

7. ดูแลและควบคมุระบบการสืบค้นขอ้มูลภายในส านักวิทยบรกิารฯ ( Opac ) 

8. จัดท าระบบการสืบค้นข้อมูล ( Full Text ) 

9. ให้บรกิารสืบค้นข้อมูลออนไลน์  และออฟไลน์ 

10. ดูแลและให้บริการอนิเทอร์เน็ต และสื่อมัลติมีเดีย ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนกัศึกษ 

 

นาย ทวิช  บุญสวสัดิ ์ ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลระบบ Network (LAN) ภายในส านักวิทยบรกิาร ฯ  

2. ดูแล และควบคุมระบบห้องสมุดอตัโนมัติ (Magic Library) 

3. ดูแล และซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในส านักวิทยบรกิารฯ 

4. จัดท าระบบมัลติมีเดียออนไลน์ (Media on Demand) 

5. จัดท าระบบสืบค้นข้อมูลความรุ้ด้านการศึกษา (E-Book) 

6. จัดท าระบบการสืบค้นข้อมูล (Full Text) 

7. ให้บรกิารสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และออฟไลน์ 

8. ดูแลและให้บริการอนิเทอร์เน็ต  และสือมัลติมีเดีย 

9. จัดท าและพัฒนา Website ของส านักวิทยบรกิาร 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 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลการใชง้าน Dial-Up Network ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 

2. ดูแลการใชง้านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายให้กับอาจารย์ 

3. ดูแลการใชง้าน E-Mail ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

4. ให้การฝึกอบรมตามโครงการฝึกทกัษะคอมพิวเตอร์ คลินิกคอมพิวเตอร์ (IT05) 

5. เชื่อมต่อเพิ่มจุดสญัญาณระบบ Network ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

6. ให้ค าแนะน า  สอน  และสาธิตใหก้ับนักศึกษารวมทั้งนกัศึกษาช่วยงานและฝึกงาน 

7. ให้ค าแนะน าทางโทรศัพท์ ให้กบัอาจารย์เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและ Support / Service  

    ส าหรับปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย 

8. บ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 

9. จัดท าและปรับปรุงเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

10. ดูแลและให้บริการห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ 

    

 

นางสาว สกนธ์รัตน ์ แย้มประยูร  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. จัดท าและพัฒนา Website ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

2. ให้การฝึกอบรมตามโครงการฝึกทกัษะคอมพิวเตอร์ 

3. จัดท าและปรับปรุงเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

4. ดูแลห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์ 

5. ให้ค าแนะน า สอน และสาธิตให้กบันักศึกษา รวมทั้งนักศกึษาช่วยงานและฝึกงาน 

6. บรกิารให้ค าปรกึษาและแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นในการใช้ Internet แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนกัศึกษา 

7. งานฝกึประสบการณ์วชิาชีพต่าง ๆ ของนักศกึษา ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน 

    

 

นาย เดชา  ศรธีนาวิชา  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพวิเตอร ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลระบบ Dial-Up Network ของสถาบัน ทั้งบรกิารตอบปัญหาต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ 

2. ดูและระบบเครือข่ายอนิทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้สามารถใชง้านได้ 

3. ดูแล Server ของมหาวิทยาลัย 

4. ให้การฝึกอบรมตามโครงการฝึกทกัษะคอมพิวเตอร์ 

5. ดูแลระบบ Wireless Lan 

6. ดูแล Software เคร่ืองในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการท างานของคอมพิวเตอร์ 

7. จัดท าและปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่าย พร้อมทั้งดูแลให้สามารถใชง้านได้ประโยชน์สูงสุด 

8. ให้ค าแนะน า สอน และสาธติให้กบันักศึกษา รวมทัง้นักศกึษาช่วยงานและฝึกงาน 

9. แก้ไขระบบ Network ให้ใช้งานได้สมบูรณ์แบบ 

10. ให้ค าแนะน าทางโทรศัพท์ ใหก้ับอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

    



 
 

หนา้ 27 

 
 

 

 ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ตรวจสอบดูแลฐานข้อมูลกลางของมหาวทิยาลัยฯให้ท างานได้ตามปกติ 

2. ติดตั้งค่าพิเศษต่างๆ เช่น config,default และค่าควบคุมของระบบ 

3. วิเคราะห ์ออกแบบ แก้ไขหรือปรับปรุงงานนอกเหนือจากที่ระบบของบรษิัทท าไว้ให้ 

4. ด าเนินการติดตั้งซอต์แวรระบบ MIS บนเคร่ืองลูกข่าย 

5. สรา้ง User และก าหนดสทิธ ิในการเข้าถึงข้อมูลให้ User ต่างๆ ให้สอดคล้องกบัแนวทาง/นโยบายของมหาวทิยาลัยฯ 

 6. ประสานงานระหว่างทมีงานของบริษัทกับผูรั้บผดิชอบการใชง้านระบบ 

7. สามารถปรับแก้รายงานโปรแกรมเร่งด่วนได้ พร้อมแนะน าการใชง้านและรับแจ้งปญัหาจาก User 

8. จัดบริหารพื้นที่และบัญชีผู้ใช้งานให้แกห่น่วยงานภายในสถาบัน 

9. จัดท าระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบัน ในส่วนที่ขาดผูรั้บผดิชอบโดยตรง 

    

 

นางสาว ปราณ ี จิตรเย็น  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ตรวจสอบดูแลฐานข้อมูลกลางของมหาวทิยาลัยฯให้ท างานได้ตามปกติ 

2. ติดตั้งค่าพิเศษต่างๆ เช่น config,default และค่าควบคุมของระบบ 

3. วิเคราะห ์ออกแบบ แก้ไขหรือปรับปรุงงานนอกเหนือจากที่ระบบของบรษิัทท าไว้ให้ 

4. ด าเนินการติดตั้งซอต์แวรระบบ MIS บนเคร่ืองลูกข่าย 

5. สรา้ง User และก าหนดสทิธ ิในการเข้าถึงข้อมูลให้ User ต่างๆ ให้สอดคล้องกบัแนวทาง/นโยบายของมหาวทิยาลัยฯ 

 6. ประสานงานระหว่างทมีงานของบริษัทกับผูรั้บผดิชอบการใชง้านระบบ 

7. สามารถปรับแก้รายงานโปรแกรมเร่งด่วนได้ พร้อมแนะน าการใชง้านและรับแจ้งปญัหาจาก User 

8. จัดบริหารพืน้ที่และบัญชีผู้ใช้งานให้แกห่น่วยงานภายในสถาบัน 

9. จัดท าระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบัน ในส่วนที่ขาดผูรั้บผดิชอบโดยตรง 

    

 

นาย จักรกฤษณ์ แก้วไพฑูรย ์ ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพวิเตอร ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลระบบ Dial-Up Network ของสถาบัน ทัง้บรกิารตอบปัญหาต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการ 

2. ดูและระบบเครือข่ายอนิทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้สามารถใชง้านได้ 

3. ดูแล Server ของมหาวิทยาลัย 

4. ให้การฝึกอบรมตามโครงการฝึกทกัษะคอมพิวเตอร์ 

5. ดูแลระบบ Wireless Lan 

6. ดูแล Software เคร่ืองในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการท างานของคอมพิวเตอร์ 

7. จัดท าและปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่าย พร้อมทั้งดูแลให้สามารถใชง้านได้ประโยชน์สูงสุด 

8. ให้ค าแนะน า สอน และสาธติให้กบันักศึกษา รวมทัง้นักศกึษาช่วยงานและฝึกงาน 

9. แก้ไขระบบ Network ให้ใชง้านได้สมบูรณ์แบบ 

10. ให้ค าแนะน าทางโทรศัพท์ ใหก้ับอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

    



 
 

หนา้ 28 

 
 

 

 นาย ชัยยุทธ  ด าหนก  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลและซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ภายในส านักวิทยบรกิารฯ 

2. จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ ของส านกัวิทยบรกิารฯ 

3. จัดท าระบบมัลตมิีเดียออนไลน์ ( Media on Demand ) 

4. จัดท าระบบการสืบค้นข้อมูล ( Full Text ) 

5. ให้บรกิารสืบค้นข้อมูลออนไลน ์ และออฟไลน์ 

6. ดูแลและให้บริการอนิเทอร์เน็ต  และสื่อมัลติมีเดีย 

7. งานฝกึประสบการณ์วชิาชีพต่าง ๆ ของนักศกึษา ที่เข้ามาฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน 

    

 

 นาย พสิิษฐ ์ ผอูนรัตน ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ดูแล และให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักศึกษา 

2. ดูแลความสะอาดห้อง  และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพรอ้มใช้ 

3. Update ข้อมูล IT Knowledge 

4. ให้การฝึกอบรมตามโครงการทักษะคอมพิวเตอร์ 

5. การแก้ไขปญัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นจากหน่วยงานภายในที่ร้องขอ 

6. ให้ค าแนะน า  สอน  และสาธิตใหก้ับนักศึกษารวมทั้งนกัศึกษาช่วยงานและฝึกงาน 

7. งานฝกึประสบการณ์วชิาชีพต่างๆ ของนักศกึษาที่เข้ามาฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หนา้ 29 

 
 

 

งบประมาณ 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ได้รับจัดสรร

งบประมาณในปีการศึกษา  พ.ศ.2554  ดังนี้ 

 1.  เงินงบประมาณแผน่ดิน    6,509,800.00 บาท 

 2.  เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้   4,268,800.00 บาท 

 

 

สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 

จัดสรร 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ่าย 

ร้อยละ      

ท่ีใชไ้ป 

งบประมาณแผน่ดนิ    

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

โครงการ : บริหารจัดการงานของหน่วยงาน 6,509,800 6,406,998.57 100 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 301,200 301,200 100 

งบประมาณเงินรายได ้    

โครงการ : บริหารจัดการงานของหน่วยงาน    

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

1. โครงการ : บริหารจัดการงานของหน่วยงาน 2,384,750 2,260,133.69 95 

2. โครงการ : พัฒนาบุคลากร 200,000 170,812 85 

3. โครงการ : วัสดุครุภัณฑเ์พื่อบริการสารสนเทศ 992,880 911,120 92 

4. โครงการ : รูปลักษณใ์หมห่้องบริการสืบค้นอินเตอร์เน็ต 42,000 41,997.50 100 

5. โครงการ : ฝึกอบรมทักษะคอมพวิเตอร์ส าหรับนักศกึษา 41,010 41,005 100 

6. โครงการ : พัฒนาบุคลากรด้านกายและใจ 118,760 113,642.14 96 

7. โครงการ : การจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

82,300 70,400 86 



 
 

หนา้ 30 

 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 

จัดสรร 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ่าย 

ร้อยละ      

ท่ีใชไ้ป 

8. โครงการ : พัฒนาระบบสื่อสารส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

88,150 67,130 76 

9. โครงการ : จัดนิทรรศการและฐานข้อมูล 3ด ี 21,800 14,025 64 

10. โครงการ : ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็น Crentive Library 212,100 212,100 100 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ    

1. โครงการ : ฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิารส าหรับบุคคลภายนอก 42,450 23,450 55 

2. โครงการ : บริการวิชาการปี 2554 42,600 13,600 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กจิกรรมพัฒนาบุคลากร 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนา

ความรูค้วามสามารถ  รายละเอียดดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ปี 
เรื่องท่ีเข้าร่วมอบรม  

/ สัมมนา 
สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 

20-26 พย.53 การบรหิารงานพสัดใุห้มี

ประสิทธิภาพส าหรับส่วนราชการ 

โรงแรมเชียงใหม่ภูค า 1.น.ส.ดารัณ  ดอนหัวล่อ 

2.น.ส.ทรรศนีย ์ ผู้ชูจันทร์ 

26-28 มค.54 การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย 

สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศกึษา 

คร้ังที่ 23 (wunca 23rd & CIT2011) 

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต

ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

2.นายเกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยม

แกร 

3.นายนิรชา  เสอืนาค 

4.นายทวิช  บุญสวัสดิ ์

5.นายชัชวาล  ถาวรสุทธิ์ 

6.น.ส.วาสนา  มณโีนนโพธิ์ 

7.น.ส.วรารักษ ์ มิด า 

8.น.ส.รภติพร  เสตะปุระ 

3-4 กพ.54 เทคนิคการวางแผนยุทธศาสตรแ์ละ

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ตามแนวทางการบรหิารจัดการภาครัฐ 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมา-   

ธิราช 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

2.นายเกียรตพิงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 

 

8-9 มีค.54 นานาทศันะในเครอืข่ายความรว่มมือ

ระหว่างห้องสมดุ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงใหม่ 1.น.ส.กนกรัตน์   ยศไกร    

2.น.ส.อัญชนา  ธาตุบุรมย์    

14-16 มีค.54 การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

การสืบคน้โครงการพัฒนาเครอืข่าย

ระบบห้องสมดุในประเทศไทย 

(ThaiLis) 

ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

บางเขน 

1.น.ส.อัญชนา  ธาตุบุรมย ์   

2.น.ส.รัชน ี ตันพันเลิศ 

3.นายฐารตัน์  ฉัตรภูติ 

 

24-25 มีค.54 โครงการพัฒนาบุคลากรงานบรกิาร

ห้องสมุด 

สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิาร

ศาสตร ์

1.นางวาสนา  มัสตูล 

2.น.ส.วาสนา  มณโีนนโพธิ์ 

2.นางยตุะนันท์  ไชยพร 

28 มีค.-1 เมย.

54 

คอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน ์ 

(Computer Graphic Design) รุน่ 4 

หนองจอก 1.นายนิรชา  เสอืนาค 

2.น.ส.สกนธ์รัตน ์ แยม้ประยูร    
   

วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีเข้าร่วมอบรม / สัมมนา สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 
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31 มีค.54 ผู้ให้บริการฐานขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการสืบค้น จ านวน 4 ฐาน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ 1.น.ส.อัญชนา  ธาตุบุรมย์ 

2.น.ส.รัชน ี ตันพันเลิศ 

3.นายฐารตัน์  ฉัตรภูติ 

25-27 พค.54 การพัฒนางานวิชาการจากงาน

ประจ า (Routine to Research : R2R) 

รุน่ 8 

ห้องปิ่นเกล้าโรงแรมเอสดีอเวนิว 

ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

2.นายสมพร  ดวงเกษ 

3.น.ส.วาสนา  มณโีนนโพธิ์ 

4.น.ส.ปราณี  จิตรเยน็ 

6 มิย.54 ปัจจุบันและอนาคตเครอืข่าย

การศึกษาแห่งชาต ิ(Ned Net) และ

การเตรยีมความพร้อมโครงสรา้ง

พืน้ฐานเพือ่รองรับ IPv6 

โรงแรม Pullman Bangkok king 

Power กรุงเทพฯ 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

2.นายเกียรตพิงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 

3.นายเดชา  ศรธีนาวิชา 

10-12 มิย.54 หลักสูตรการใชภ้าษา SQL ส าหรับ

บุคคลทั่วไป 

ส านักคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.น.ส.สกนธ์รัตน์  แยม้ประยูร 

2.น.ส.ปราณี  จิตรเย็น 

27-29 กค.54 การด าเนินกจิกรรมบนระบบ

เครอืข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา

การศึกษาคร้ังที่ 24 (WUNCA 24th ) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

สุราษฎรธ์าน ี

1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

2.นายเกียรตพิงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 

3.นายเดชา  ศรธีนาวิชา 

4.นายจักรกฤษณ์ แกว้ไพฑูรย์ 

5.น.ส.สุมาลี  ถวายสินธุ์ 

6.น.ส.ปราณ ี จติรเย็น 

7.น.ส.อัญชนา  ธาตุบุรมย์ 

8.นายธีรพร  พงษ์พุฒ 

2-3 สค.54 บรหิารพัสดใุห้สอดคลอ้งกับหลัก

ธรรมาภิบาลตามระเบยีบส านกั

นายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพสัดุ 

ห้องประชุมสรัสจันทร ลลีาวดี 

ปาร์ค แอนด ์โฮเต็ล  

จ.พิษณุโลก 

1.น.ส.จนัทิมา  ชุลีกราน 

2.น.ส.ดารัณ  ดอนหัวลอ่ 

3.น.ส.ทรรศนยี์  ผู้ชูจันทร ์

18 สค.54 Books & IT Fair 2011 @NSRU มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 1.นายเสรยี์  แนวทัศน์ 

2.นายจักรกฤษณ์ แกว้ไพฑูรย์ 

3.นายฐารตัน์  ฉัตรภูติ 

5 กย.54 การพัฒนาเครอืข่ายหอ้งสมุดใน

ประเทศไทย (Thai Library 

Integrated System:ThaiLis) 

ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจติร

ศรีสอ้าน ช้ัน 5 อาคารส านัก 

งานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

 

    

ผลการด าเนนิงาน 
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ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

ผลงานในรอบปี จ านวน หน่วย 

1.  งานบริหารและธุรการ   

      -  ลงทะเบียนหนังสือ (เข้า) 1,013 ฉบับ 

      -  ลงทะเบียนหนังสือ (ออก) 736 ฉบับ 

      -  รับค าร้องของ Usemane Password 938 ฉบับ 

      -  จดหมายตอบขอบคุณ 592 ฉบับ 

      -  พิมพ์จดหมายข่าว 10 ฉบับ 

      -  พิมพ์ค าสั่ง 11 ฉบับ 

      -  พิมพ์บันทึกข้อความ 294 เรื่อง 

      -  จัดประชุมต่างๆ ภายในส านัก 11 ครั้ง 

      -  ติดต่อสง่บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาและอบรม 15 ครั้ง 

      -  บริการหอ้งประชุม 46 ครั้ง 

      -  ด าเนินการบ ารุง รักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 37 ครั้ง 

      -  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 1   เล่ม 

      -  จัดเตรียมเอกสารเพื่อการประเมิน 3   ครั้ง 

      -  จัดท ารายงานประจ าปี  1  เล่ม 

2.  งานการคลังและพัสดุ   

      -  จัดท าบัญชคีวบคุมการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 239 ครั้ง 

      -  ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจา้ง 201  เรือ่ง 

      -  ด าเนินการเบิก – จ่าย 194 เรื่อง 

      -  จัดหาครุภัณฑ์  16 รายการ 

      -  ส ารวจวัสดุและครุภัณฑ์ 2 ครั้ง 

3.  งานนโยบายและแผน   

     -  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่าย

งบประมาณ 

5 ครั้ง 

     -  จัดท าแผนกลยุทธ์ 1 เล่ม 

     -  ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ 4 ครั้ง 
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ฝ่ายวิทยบริการ 

 

ล าดับ ผลงาน จ านวน หน่วยนับ 

งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   

1. จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสอืภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 2,044 ชื่อเรื่อง 

2. จัดหาสื่อโสตทัศน ์( CD-ROM/ VCD / DVD) 211 ชื่อเรื่อง 

3. จัดหาสือ่อิเล็กทรอนิกส์ (ฐานข้อมูล) 2 ฐานขอ้มูล 

4. วิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 2,044 ชื่อเรื่อง 

5. ส ารวจความตอ้งการสื่อสารสนเทศ 2 ครั้ง 

6. วิเคราะห์สื่อโสตทัศน ์  (CD/ CD-ROM/ VCD/ VDO/DVD) 211 ชื่อเรื่อง 

7. ประทับตราและลงทะเบียน สื่อสารสนเทศ  3,923 เล่ม 

8. บันทึกข้อมูลสื่อสารสนเทศ (หนังสือ, สื่อโสตทัศน)์ 2,255 ชื่อเรื่อง 

9. จัดท ารายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ 12 ครั้ง 

10. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ 4,790 ชื่อเรื่อง 

งานสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง   

1. จัดหาวารสารใหม่ 12 ชื่อเรื่อง 

2. ส ารวจความตอ้งการสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่อง (วารสาร, หนังสือพิมพ์) 2 ครั้ง 

3. สมัครสมาชิกและต่ออายุวารสาร 4 ครั้ง 

4. ประทับตราและลงทะเบียนวารสาร 1,835 เล่ม 

5. ประทับตราหนังสอืพิมพ์ 8,760 ฉบับ 

6. วิเคราะห์ดรรชนีวารสาร (ร่างบัตรและให้หัวเรื่อง) 1,087 ชื่อเรื่อง 

7. บันทึกข้อมูลดรรชนีวารสาร 1,087 ชื่อเรื่อง 

8. บริการให้ยืมวารสารถ่ายเอกสาร 91 เล่ม 

9. บริการให้ยืมหนังสอืพิมพ์ถ่ายเอกสาร 56 ฉบับ 

10. บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา 48 ฉบับ/วัน 

11. บริการวารสารฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา 360 ชื่อเรื่อง 

12. แนะน าวารสารใหม่ขึ้นเว็บเพจส านักฯ 72 ชื่อเรื่อง 

13. คัดเลือกวารสารฉบับล่วงเวลาเข้าเล่ม 164 เล่ม 
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ล าดับ ผลงาน จ านวน หน่วยนับ 

งานซ่อมบ ารุงสื่อสารสนเทศ   

1. เข้าปกงานวจิัยและวิทยานิพนธ์ 400 เล่ม 

2. เข้าเล่มวารสารฉบับล่วงเวลา 164 เล่ม 

3. เขียนสันวารสารฉบับล่วงเวลา 164 เล่ม 

4. เสริมใบรองปกหนังสือใหม่ 571 เล่ม 

งานเทคนิคทรัพยากรสารสนเทศ   

1. เจาะ- เย็บเล่ม,ทากาว หนังสือภาษาไทย+ อังกฤษ 3,700 เล่ม 

2. ติดแถบแมเ่หล็กหนังสอื ภาษาไทย + อังกฤษ 3,923 เล่ม 

3. พิมพ์และตดิสันหนังสอื ภาษาไทย + อังกฤษ 3,923 แผ่น 

4. พิมพ์และตดิบาร์โค้ดหนังสือ ภาษาไทย+ อังกฤษ 7,846 แผ่น 

5. พิมพ์และตดิสัน ซีดรีอม / วีซีดี / ดีวีด ี 337 แผ่น 

6. พิมพ์และ ตดิบาร์โค้ด ซีดีรอม / วีซีดี / ดวีีดี 674 แผ่น 

7. ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลก่อนออกให้บริการ 3,923 เล่ม 

งานบรกิารสื่อโสตทัศน์   

1. บริการสื่อโสตทัศน์ 6,374 รายการ 

2. บริการยืมสื่อโสตทัศน์ 1,359 รายการ 

3. บริการคืนสื่อโสตทัศน์ 1,361 รายการ 

4. บริการหอ้งเสียงตามประสงค์ (คาราโอเกะ) 392 ครั้ง 

5. บริการหอ้งชมสื่อมัลติมีเดีย  332 ครั้ง 

6. แนะน าสื่อมัลติมีเดียใหม่ 12 ครั้ง 

7. ส ารวจสื่อโสตทัศน์ 6,374 รายการ 

8. แทงจ าหน่ายสื่อโสตทัศนใ์นฐานขอ้มูลหอ้งสมุด 118 รายการ 

งานบรกิารสื่อสารสนเทศ   

1. บริการยืมหนังสือ 29,087 เล่ม 

2. บริการคืนหนังสอื 29,219 เล่ม 

 

 

ล าดับ ผลงาน จ านวน หน่วยนับ 
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3. บริการคืนหนังสอืล่วงเวลา 331 เล่ม 

4. บริการตรวจสอบหนี้สนิก่อนจบการศกึษา 2,957 คน 

5. บริการตรวจสอบหนี้สนิก่อนย้ายและลาออก 249 คน 

6. บริการสมัครสมาชิกส าหรับ อาจารย์และบุคลากร 78 คน 

7. บริการหอ้งสัมมนากลุ่ม 6,707 คน 

8. บริการให้ยืมหนังสอืถ่ายเอกสาร 189 เล่ม 

9. บริการจัดแสดงหนังสอืใหม่ 3,500 เล่ม 

10. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 1,339 ครั้ง 

11. บริการหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  89,534 เล่ม 

12. บริการงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 1,186 ชื่อเรื่อง 

13. บริการฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 20 ฐาน 

14. บริการแนะน าการสบืค้นสารสนเทศจาก web OPAC  300 คน 

15. แทงจ าหน่ายหนังสือเก่าในฐานข้อมูลหอ้งสมุด 12,000 เล่ม 

16. บริการรับฝากของ 16,500 ครั้ง 

17. ทวงสื่อสารสนเทศค้างส่ง 3 ครั้ง 

18. น าส่งเงินค่าปรับที่การเงินมหาวิทยาลัย 66,390 บาท 

19. น าหนังสอืขึน้ช้ัน 161,219 เล่ม 

20. ส ารวจหนังสอืให้เป็นปัจจุบัน 89,534 เล่ม 

21. ปรับเปลี่ยนชัน้หนังสือใหม่ ช้ัน 3-5 64 หลัง 

22. กิจกรรมบริการวิชาการ 10 กิจกรรม 

 -สวนผักดาดฟ้า : พืน้ที่แหง่การเรยีนรู้   

 -เปิดโลกความงามด้วยภาพถ่าย   

 -ชมรมเยาวชนคนรักษ์ศิลป์ถิ่นภูเขา   

 -Book Tech Fair   

 -Mobile Library   

 -ผ้าทอต่อจากแม่   

 -วันพ่อวันแหง่คุณธรรม   

ล าดับ ผลงาน จ านวน หน่วยนับ 

 -เอริทราชภัฏวิชาการ   
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 -ส ารับหนังสอื   

 -แนะน าการสบืค้นสารสนเทศจาก web OPAC   

23. จ านวนผูเ้ข้าใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

139,525 คน 

 

สถิติผู้เข้าใช้บริการ 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 ตุลาคม  2553 -  30 กันยายน 2554 
 

ว/ด/ป 
จ านวน 

นักศกึษา บุคคลภายนอก 

1-31 ตุลาคม 2553 8,883 188 

1-30 พฤศจกิายน 2553 14,305 452 

1-31 ธันวาคม 2553 9,,368 497 

1-31 มกราคม 2554 11,931 964 

1-28 กุมภาพันธ์ 2554 15,120 725 

1-31 มนีาคม 2554 2,764 674 

1-30 เมษายน 2554 2,496 402 

1-31 พฤษภาคม 2554 2,482 390 

1-30 มิถุนายน 2554 7,463 310 

1-31 กรกฎาคม 2554 11,602 757 

1-31 สิงหาคม 2554 13,099 573 

1-30 กันยายน 2554 16,012 454 

รวม 
109,139 6,386 

115,525 
 

             หมายเหตุ : สถิตผิูเ้ข้าใช้บริการผ่านเว็บเพจส านักฯ  จ านวน 24,000 คน 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศกึษา 
 



 
 

หนา้ 38 

 
 

งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรยีนปกติ 

อาคาร  28 
 

งานบริการ

ห้องเรียน

รวม / 

เดือน 

ปี 2553 ปี 2554 

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 - 26 17 27 16 12 12 - 2 26 25 21 184 

2841 - 24 16 2 15 10 8 - 2 19 22 20 138 

2851 - 24 19 31 19 15 7 - 1 28 28 25 197 

2852 - 27 16 25 18 13 10 - 1 22 25 27 184 

2861 - 28 18 26 18 10 - - 2 26 24 28 180 

2862 - 28 18 31 19 10 8 - - 24 22 25 185 

2871 - 26 17 28 17 15 12 - 1 27 22 25 190 

2872 - 26 17 26 16 16 10 - 1 28 25 28 193 

2881 - 26 16 25 16 16 10 - 2 25 23 26 185 

2882 - 22 14 22 14 14 8 - 2 29 26 28 179 

รวม - 257 168 243 168 131 85 0 14 254 242 253   1,815  

 

งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์  

ห้องประชุมชั้น 3    อาคารอ านวยการ 12 ชั้น 
 

งานบริการ

ห้องเรียน

รวม / เดือน 

ปี 2553 ปี 2554 

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 9 3 2 8 9 8 2 - 12 17 2 15 87 

 
 

                               งานบริการโสตทัศนูปกรณ์  

ห้องประชุมชั้น 5  อาคารอ านวยการ 12 ชั้น 
 

งานบริการ ปี 2553 ปี 2554 รวม 
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ห้องเรียน

รวม / เดือน 
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 - 5 4 - 3 4 1 - 14 17 15 11 74 

 

งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรยีนปกติ 

อาคารจันทรา - กาญจนาภิเษก 
 

งานบริการ

ห้องเรียน

รวม / เดือน 

ปี 2553 ปี 2554 

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 - 29 14 25 19 4 3 - 2 28 29 29 182 

15-0603 - 16 4 19 25 5 3 - 2 28 28 29 159 

15-0604 - 20 12 16 18 5 3 - 1 26 27 27 155 

15-0605 - 26 12 21 19 4 2 - 2 28 25 28 167 

15-0606 - 16 12 17 20 4 2 - 2 28 29 29 159 

15-0607 - 29 14 25 19 5 3 - 1 20 20 25 161 

15-0608-9 - 29 14 25 19 2 - - 1 23 28 28 169 

15-0702 - 14 12 21 20 - - - - 20 20 18 125 

15-0703 - 18 - 2 2 - - - 1 22 27 27 99 

15-0704 - 2 - 2 4 3 1 - 2 26 28 28 96 

15-0705 - 18 10 14 17 5 2 - 2 26 26 24 144 

15-0707 - - - - - - - - 2 22 22 21 67 

15-0708 - - - - - 4 1 - 2 27 27 27 88 

15-0709 - - - - - 3 2 - 2 24 28 21 80 

15-0902 - 14 12 21 18 5 2 - 1 27 27 27 154 

15-0903 - 15 12 17 25 4 2 - 1 24 27 24 151 

15-0904 - 17 163 24 24 6 4 - 1 20 20 22 301 

งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรยีนปกติ 

อาคารจันทรา - กาญจนาภิเษก 
 

งานบริการ ปี 2553 ปี 2554 รวม 
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ห้องเรียน

รวม / 

เดือน 

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

15-0905 - 17 4 21 25 6 2 - 2 26 24 26 153 

15-0907 - 24 14 25 19 1 - - - 28 22 23 156 

15-0908 - 24 8 15 29 6 4 - 1 25 21 25 158 

15-0909 - 20 16 13 29 4 2 - 2 27 25 24 162 

15-1003 - 18 12 18 28 4 1 - 2 26 20 22 151 

15-1004 - 17 12 187 24 8 5 - 1 21 21 17 313 

15-1005 - 24 20 27 30 2 - - 1 25 23 20 172 

15-1006 - 17 12 28 30 3 - - 1 27 27 25 170 

15-1008-9 - 29 14 25 29 1 - - 2 28 25 28 181 

รวม 0 453 403 608 492 94 44 0 37 652 646 644  4,073  

 

งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์  

หอประชุมใหญ่ 
 

งานบริการ

ห้องเรียน

รวม / เดือน 

ปี 2553 ปี 2554 

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 12 14 15 20 18 10 5 - 12 15 13 18 152 

 

 

 

 

 

 

งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรยีนปกติ 

อาคาร 29 
  

งานบริการ ปี 2553 ปี 2554 รวม 
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ห้องเรียน

รวม / เดือน 
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 28 27 28 84 

29-2973 - - - - - - - - 2 27 25 27 81 

29-2974 - - - - - - - - - 28 27 28 83 

29-2976 - - - - - - - - - 28 27 27 82 

29-2981 - - - - - - - - 1 26 25 27 79 

29-2991 - 29 14 29 19 15 - - - - - - 106 

29-2992 - 29 15 25 20 18 - - 1 27 28 28 191 

รวม 0 58 29 54 39 33 0 0 5 164 159 165 706 

 

งานบรกิารข่าวและเคเบิ้ลทีวี 
 

ปี 2553 ปี 2554 
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. 

2 14 9 15 10 8 5 - 5 5 4 6 83 

 

งานบรกิารถ่ายทอดสดและบันทึกเทป  
 

ปี 2553 ปี 2554 
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. 

4 - 1 2 - - - 1 4 7 14 10 43 
 

 

งานบรกิารห้องวิทยมัลติมีเดีย  
 

ปี 2553 ปี 2554 
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. 

- - - - - - - - - - 2 4 6 
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ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การฝึกงานนักศกึษา 

วัน/เดือน/ปี ผู้ขอฝึกงาน จ านวน (คน) 

15 ก.ค. - 9 ต.ค. 54 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

4  คน 

 

ผลการด าเนนิงานด้านพัฒนาระบบ 

1. ด าเนนิการขยายแบนด์วิดธ์ในการเชื่อมตอ่อินเตอร์เน็ต Uninet   1 Gb. 

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ในประเทศ   60 Mbps. และต่างประเทศ  10 Mbps. 

LINK จากรัชดาภเิษก ไปศูนย์การศกึษาชัยนาท 

2. บริการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยโมเด็ม 50  คู่สาย 

3. ด าเนนิการติดตัง้จุดเชื่อมต่อระบบเครือขา่ยไร้สาย (Access Point) ชนิดก าลังส่งสูง  ภายในพืน้ที่

มหาวิทยาลัยฯ เพิ่มอีกจ านวน  10 จุด รวมเป็นจ านวนทั้งหมด  40  จุด  

4. ด าเนนิการตรวจสอบระบบเครือขา่ย   จ านวน  287  จุด 

5. ดูแลระบบ Tell Me More  1 ระบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 4 ภาษา 

ได้แก่  ภาษาจนี  ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส  ภาษญี่ปุ่น  

6.   บริการบัญชีผู้ใช้อนิเตอร์เน็ต (Account Internet)   ส าหรับนักศกึษาจ านวน 5,501  คน 

ผลการด าเนนิงานด้านพัฒนาเว็บไชต์ 

-   ประกาศขา่วประชาสัมพันธ์หน้าเว็บ   จ านวน   657  ข่าว   

-   พัฒนาเว็บไซต์ใหก้ับหน่วยงาน   7  หน่วยงาน ได้แก่ 

1.  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

2.  เว็บไซต์ส านักงานประกันคุณภาพการศกึษา 

3.  เว็บไซต์ส านักงานตรวจสอบภายใน 

4.  เว็บไชต์ศูนย์การศึกษาเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 

5.  เว็บไชต์ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

6.  เว็บไชต์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.  เว็บไชต์กองอาคารและสถานที่  

   -  พัฒนาระบบรับสมัครฝกึอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นรุ่นที่ 24 (รับสมัครออนไลน์) 1 ระบบ 

   -  พัฒนาระบบรับสมัครฝกึอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นรุ่นที่ 25 (รับสมัครออนไลน์) 1 ระบบ 
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ผลการด าเนนิงานเผยแพร่องค์ความรู้ IT  

     -     ขา่ว  IT น่ารู้เผยแพร่แบบออนไลน์   85   เรื่อง   

 
 

สถิติการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์  

จ านวน  349  เครื่อง 

  เดือน  ตุลาคม 2553  4,597  คน 

  เดือน  พฤศจิกายน 2553        10,728  คน 

  เดือน  ธันวาคม 2553  6,812  คน 

  เดือน  มกราคม 2554         10,663  คน 

  เดือน  กุมภาพันธ์ 2554         10,407  คน 

  เดือน  มีนาคม 2554   1,730  คน 

  เดือน  เมษายน 2554     836  คน 

  เดือน  พฤษภาคม 2554     510  คน 

  เดือน  มิถุนายน 2554    4,327  คน 

  เดือน  กรกฎาคม 2554   8,914  คน 

  เดือน  สงิหาคม 2554          10,400  คน 

  เดือน  กันยายน 2554         11,725  คน 

 

  รวมจ านวนผู้ใช้บรกิารทั้งหมด         81,649      คน   
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สรุปผลโครงการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 

 รุ่นที่ 25   ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2554 

อบรมระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม -  30  กันยายน 2554 
 

หลักสูตร ผ่านการอบรม  ไม่ผ่าน 

IT03_2 (โปรแกรมส านักงาน Microsoft Excel 2007) 119 18 

IT06 (การสร้างเว็บเพจเบือ้งต้น Macromedia Dreamweaver) 53 5 

IT07 (เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash CS3) 37 2 

IT08 (การใช้งาน โปรแกรม  Photoshop CS3) 118 6 

IT09 (การสร้างสื่อมัลตมิเีดียด้วย Macromedia Captivate ) 24 2 

IT10 (ส าหรับนักศกึษาเตรียมฝึกประสบการณ์) 36 1 

รวม 387 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงการเปรยีบเทียบผลอบรม รุ่นที่ 25  

 

ผลการด าเนินงานดา้นบริการวิชาการและฝึกอบรมส าหรบันักศึกษา 

ผลการด าเนินงานดา้นบริการวิชาการและฝึกอบรมส าหรบันักศึกษา 
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 ใหก้ับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

ตั่งแต่วันที ่ 1  ตลุาคม  2553 – กันยายน 2554 
 

หน่วยงาน จ านวน /ครั้ง  ลักษณะงาน 

คณะมนุษยศาสตร์ 

คณะเกษตรและชีวภาพ 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตร ์

บัณฑติวิทยาลัย 

วิทยาลยัแพทย์ทางเลอืก 

ส านักงานประกันคุณภาพ 

ส านักงานอธิการบดี 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน 

ส านักศลิปวัฒนธรรม 

ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กองคลัง 

กองนโยบายและแผนงาน 

กองบรหิารงานบุคคล 

กองกจิการนักศึกษา 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายอนามยัและสุขาภิบาล 

โรงแรมจันทรเกษมปารค์ 

ฝ่ายวิเทศสมัพันธ ์

สระว่ายน้ าและศนูยส์ุขภาพ  

ศูนย์การศึกษาจนัทรเกษม- สหะพาณิชย ์

ศูนย์การศึกษาจนัทรเกษม-เทคนิคชัยนาท 

ศูนย์ภาษา 

ศูนย์ประสานงานการศึกษาทัว่ไป 

                          รวม  

3 

3 

1 

4 

1 

1 

1 

31 

- 

- 

1 

4 

29 

21 

9 

4 

1 

1 

- 

11 

2 

1 

- 

9 

4 

 

142   ครั้ง  

     -  ติดตัง้เครื่อง Print 

     -  Windows ขัดข้อง 

     -  Internet ขัดข้อง 

     - ระบบ Network ขัดข้อง 

     -เคลื่อนยา้ยระบบภายใน

หน่วยงาน 

     - ตดิตั้ง โปรแกรม Scan 

ไวรัส 

     - ก าจัดไวรัส 

     - เครื่องเปิดไม่ตดิ 

     - ตรวจสอบการส่งเมล ์

     - ดาวน์โหลด File ไมไ่ด ้

     - ดหูนัง , ฟงัเพลง ไม่ได้ 

     - เช่ือมตอ่ Wireless Lan  

     - Windows ขัดข้อง 

     - Internet ขัดข้อง 

     - ระบบ Network ขัดข้อง 

     -เคลื่อนยา้ยระบบ 

ภายในหน่วยงาน 

     - ตดิตั้ง โปรแกรม ไวรัส 

     - ก าจัดไวรัส 

     - เครื่องเปิดไม่ตดิ 

     - ตรวจสอบการส่งเมล ์

     - ดาวน์โหลด File ไมไ่ด ้

     - ดหูนัง,  ฟงัเพลง ไม่ได ้ 

        ผลการด าเนินงานบริการและงานซ่อมบ ารุง

คอมพิวเตอร ์
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สถิติการให้เช่าห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ (ส าหรับบุคลภายนอก) 
 

 

1. บริษัท เออาร์ไอทีจ ากัด  เป็นเงิน  3,000 บาท  ใบเสร็จที่ 1/2005  วันศุกร์ที่ 27 พ.ค. 2554  

2. บริษัท สหมงคลประกันภัย (นางสาวรุจเิรข  เชิดรัมย์)  เป็นเงิน  11,000 บาท ใบเสร็จที่ 1/3348 

3. ชมรมผูสู้งอายุฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน  6,000  บาท ใบเสร็จที่ 1/332  

 

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น   20,000  บาท     ( สองหมื่นบาทถ้วน) 

หมายเหตุ    ออกใบเสร็จโดยฝ่ายการเงนิ 
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สถิติการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)   

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 

การแจ้งปัญหาระบบ 

หน่วยงาน 
บุค

ลา
กร

 

เง
ินเ
ดือ

น 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

จัด
ซื้อ

จัด
จ้า

ง 

คล
ังพ

ัสดุ
 

กา
รเ
งิน

 

บัญ
ชี 

ต้น
ทุน

ต่อ
หน

่วย

นัก
ศึก

ษา
 

งา
นวิ

จัย
 

E-
Do

c 

รวม 

ส านักงานอธิการบดี 10 9 15 19 13 33 22 1 - 2 124 

ส านักวิทยบริการฯ - - 2 1 2 - - - - 1 6 

สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - - - 1 - 1 

ศูนย์ภาษา - - - - - 1 - - - - 1 

คณะวทิยาศาสตร์ - - - 1 - - - - - - 1 

คณะวทิยาการจัดการ - - - - - 1 - - - - 1 

คณะศึกษาศาสตร์ - - - - - 1 - - - - 1 

คณะเกษตรและชีวภาพ - - - - - 3 - - - - 3 

วิทยาลัยการแพทย์

ทางเลือก 

- - - 2 - 3 - - - - 5 

รวม 10 9 17 23 15 42 22 1 1 3 143 

ระบบบุคลากร จ านวน   10  ครั้ง 

ระบบเงินเดอืน จ านวน     9  ครั้ง 

ระบบงบประมาณ จ านวน   17  ครั้ง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน   23  ครั้ง 

ระบบคลังพัสดุ จ านวน   15  ครั้ง 

ระบบการเงิน จ านวน   42  ครั้ง 

ระบบบัญชี จ านวน   22  ครั้ง 

ระบบต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษา จ านวน     1  ครั้ง 

ระบบงานวิจัย จ านวน     1  ครั้ง 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน     3  ครั้ง 

                                รวม                                                       143  คร้ัง 
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แผนภาพสถติิการแจ้งปัญหาระบบ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตั้งระบบ 
 

หน่วยงาน จ านวนครั้ง 

ส านักงานอธิการบดี 23 

ส านักงานประกันคุณภาพ 4 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

คณะวทิยาศาสตร์ 5 

คณะวทิยาการจัดการ 3 

คณะศึกษาศาสตร์ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 

คณะเกษตรและชีวภาพ 3 

บัณฑติวิทยาลัย 2 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 6 

ศูนย์การศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 3 

รวม 61 



 
 

หนา้ 49 

 
 

การขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ 

 

หน่วยงาน จ านวนครั้ง 

ส านักงานอธิการบดี 36 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3 

คณะวทิยาศาสตร์ 10 

คณะวทิยาการจัดการ 2 

คณะศึกษาศาสตร์ 25 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

คณะเกษตรและชีวภาพ 7 

บัณฑติวิทยาลัย 5 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 13 

ศูนย์การศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 19 

สิทธิประโยชน ์ 3 

ศูนย์ประสานงานหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 2 

รวม 140 
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รายงานผลโครงการปี 2554   

โครงการ/กิจกรรม 
ว/ด/ป 

ที่ด าเนินการ  
สถานที่ 

ด าเนินการ 
สรุปผล 

การด าเนินการ 
1. สวนผักดาดฟา้ : พื้นที่
แห่งการเรียนรู้ 

2 ธ.ค. 2553 ชั้น 8  
อาคารส านัก 
วิทยบริการฯ 

-มีแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ  
-บุคลากรของส านักฯได้รับประทานผักปลอดสารพิษ 
-ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและรายการที่มีคา่เฉลี่ย
มากที่สุดคือได้รับความรู้และประโยชน์ทีไ่ด้ร่วมงาน 

2. วันพ่อ วันแห่ง
คุณธรรม 

2 ธ.ค. 2553 ชั้น 1  
อาคารส านัก 
วิทยบริการฯ 

ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ได้รับความรู้แนวคิดและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

3. Mobile Library 12 มิ.ย. 
2554 

ศูนย์สุขภาพชุมชน
หมู่บ้านรุ่งเจริญ 

มีห้องอ่านหนังสือ เพื่อเด็กและชุมชนพร้อมทั้งวัสดุและ
สื่อสารสนเทศให้บริการชุมชน / มีความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสภุาพอยู่ในระดับมาก 

4. ส ารับหนังสือ : 
แนะน าการสบืค้น
สารสนเทศของห้องสมุด 

17, 20 และ
21  

มิ.ย. 2554 

ชั้น1 อาคารส านัก 
วิทยบริการฯ 

จ านวนนักศึกษาที่เข้ารับฟังการแนะน าการสบืค้น
จ านวน 275 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

5. เอริทราชภัฏวิชาการ 21 ก.ค. 
2554 

ชั้น5  
อาคาร 

ส านักงานอธิการบด ี

มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม 23 
หน่วยงาน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะดา้นวทิยากรมีความรูค้วามสามารถมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 

6. Book Tech Fair 21-22 ก.ค. 
2554 

ชั้น 1  
อาคาร 28 

มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือหนังสือที่น ามาแสดงในงานมีความ
น่าสนใจอยู่ในระดับมาก 

7. เปิดโลกความงามด้วย
ภาพถ่าย  
(กลุ่ม สห+ภาพ) 

1 ก.ย. 2554 ชั้น1  
อาคารส านัก 
วิทยบริการฯ 

ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ มีความประทับใจและได้รับประโยชน์จากการ
เข้าร่วมงาน 

8. ผ้าทอต่อจากแม่ 2 ก.ย. 2554 ชั้น1  
อาคารส านัก 
วิทยบริการฯ 

มีความพึงพอใจในระดับมากรายการที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพและให้
ค าแนะน าได้ชัดเจน 

9. เยาวชนบนความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

2 ก.ย. 2554 ชั้น1  
อาคารส านัก 
วิทยบริการฯ 

ภาพรวมมีความพึงพอใจในงานความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
มากและรายการที่มีคา่เฉลี่ยมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความสุภาพ และให้ค าแนะน าไดช้ัดเจน 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

สวนผักดาดฟ้า:พื้นที่แห่งการเรียนรู้ 
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วันพ่อวันแห่งคุณธรรม 
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Mobile  Library 

วันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.2554 

ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน หมู่บ้านรุ่งเจริญ 
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ส าหรับหนังสือ  :  แนะน าการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด 

วันท่ี 17-21 มิถุนายน พ.ศ.2554 

   
 

   
 

   
 
 
 

เอรทิราชภัฏวิชาการ 
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วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2554 
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Book  Tech  Fair 

วันท่ี 21-22 กรกฎาคม พ.ศ.2554 
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เปิดโลกความงานด้วยภาพ (กลุ่ม  สห+ภาพ) 

วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2554 
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ผ้าทอต่อจากแม่     

วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2554 
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เยาวชนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2554 
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ผูช่้วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิ่งแสง 

ดร.กนกรัตน ์ ยศไกร 

นายเกียรติพงษ์   ยอดเยี่ยมแกร 

 

 

 

 

นางสาวจันทิมา  ชุลีกราน 

นางสาวดารัณ  ดอนหัวล่อ 

นายธีรพร  พงษ์พุฒ 

นางสาวอัญชนา  ธาตุบุรมย์ 

นายสมพร  ดวงเกษ 

นางสาวสุมาลี  ถวายสินธุ์ 

นางสาวรัชนี  ตันพันเลิศ 

นางวาสนา  มัสตูล 

นางสาวทรรศนีย์ ผูชู้จันทร์ 

นางสาวปิยะธิดา เกิดปราโมทย์ 

    ท่ีปรึกษา 
 

  ผูจ้ดัท า / รวบรวมข้อมลู 
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