
 

 
 
 

 

 

 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการด าเนินงาน

ต่างๆ ตามภารกิจของส านักวิทยบริการฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ ส านักวิทย-

บริการฯ จงึได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๕ เป็นผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อเผยแพร่แก่คณาจารย์ นักศกึษา บุคลากร 

ผูส้นใจทั่วไป ส านักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความรว่มมอืใน

การจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๕ ฉบับนีใ้ห้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน

ประจ าปีฉบับนี้คงเป็นประโยชนต์่อการพัฒนางานและมหาวิทยาลัยสืบไป 

 

     
                                            (ผูช่้วยศาสตราจารย์จันทรัตน์   กิ่งแสง) 

                                ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประวัต ิ

ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนแทศ 

มหำวิทยำลัยรำชภฎัจันทรเกษม 

ควำมเป็นมำ 

 

หอสมุดวิทยาลัยครูจันทรเกษม  ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่อาคาร 1  ช้ันล่างมีขนาด 1 ห้องเรียนมีอาจารย์

ไข่มุก  มลิินทเลข เป็น บรรณารักษ์ และมีผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 คน 

เมื่อ พ.ศ.2511 มีผู้ใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น จึงย้ายห้องสมุดไปบริเวณช้ันล่างของอาคาร 2 

(อาคารศึกษาศาสตร์ปัจจุบัน) ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางซึ่งบรรจุผู้ใชบ้ริการได้มากขึ้น 

ปี พ.ศ. 2518 ได้งบประมาณจากกรมฝกึหัดครู สร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ช้ันพื้นที่

ใช้สอย 1,162 ตารางเมตร  มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ 300 ที่นั่ง และเปิดให้บริการ แก่นักศึกษา ครู 

อาจารย์   โดยมีอาจารย์ บรรณารักษ์บริหารงานรวม 7 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ เล่มที่ 93 ตอนที่ 82 ราชกิจจานุเบกษา ลง

วันที่ 8 มิถุนายน 2519  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร ให ้

แผนกหอสมุด สังกัดในส านักงานอธิการบดี  

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

ผูเ้ป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนฝกึหัดครูมัธยม 

ปี พ.ศ.2530  กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ เล่มที่ 104 ตอนที่ 73 ราชกิจจานุเบกษา 

ลงวันที่ 17 เมษายน 2530 เรื่อง การแบ่งสว่นราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร โดย

การปรับเปลี่ยนให้ แผนก “หอสมุด” เป็น “ฝา่ยหอสมุด” สังกัดส านักส่งเสริมวชิาการ  
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ปี พ.ศ. 2541 ได้รับจัดสรรงบประมาณพร้อมรูปแบบอาคาร จากสภาสถาบันราชภัฏ เป็น

อาคาร 8 ช้ัน มีพื้นที่ใชส้อย ประมาณ 4,800 ตารางเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

บาท เป็นค่าปรับแต่งภายในอาคารให้มีสภาพสอดคล้องกับการใช้งาน ดูดี ทันสมัย ทั้งนี้มีการ

ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ จัดจ้างออกแบบ และจัดจ้างปรับปรุงตกแต่ง ในช่วงระหว่างการปรับ

ตกแต่งภายในอาคารต้องขนย้ายส่วนท างานทั้งหมดกับส่วนบริการบางส่วนกลับมาที่อาคารมานิจ 

ชุมสาย ต่อเมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 การปรับแต่งภายในอาคารจึงแล้วเสร็จ  จึงขนย้ายทั้งหมด

กลับมาที่ อาคาร 8 ช้ัน  

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

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารในส่วนที่ขาด  การจัดหาครุภัณฑ์จากงบประมาณจ านวนนี้ได้ด าเนินการแล้ว

เสร็จในเดือน เมษายน พ.ศ.2547  ส านักวิทยบริการได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับพัฒนา ลักษณะการ

ด าเนินงานของห้องสมุดตามแนวคิดใหม่ที่ให้บริการสื่อสารสนเทศหลากประเภท ทั้งระบบออฟไลน์ 

และ ออนไลน์ รวมทั้งมคีวามสวยงามทันสมัย  มีสว่นท าการดังนี้   
 

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

อา่นหนังสือพมิพ,์ ห้องอา่นวารสาร และแสดงนิทรรศการ, บริการถา่ยส าเนา 

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

เทคนิคสิ่งพมิพ,์ วารสารเย็บเล่ม, บริการตอบค าถามชว่ยการค้นคว้า 

ชัน้ 3 หนังสือท่ัวไป, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, บริการยืม-คืน หนังสอื, ห้องหนังสือกฎหมาย 

ชัน้ 4 
หนังสือท่ัวไป, บริการช่วยการค้นคว้า, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, หนังสือวิจัยและ

วทิยานพินธ์, ห้องบัณฑิตศกึษา 

ชัน้ 5 
หนังสอืท่ัวไป, หนังสือนวนิยาย/เร่ืองสั้น, หนังสือภาษาต่างประเทศ, งานจัดหาและวิเคราะห์

สารสนเทศ, ห้องเซิฟเวอร์ 



 
 

หน้า | 3  
 
  
 

ชัน้ 6 

บริการอินเตอร์เน็ต, บริการวีดิทัศน์/ซีดี, ห้องดูซีดี รายบุคคล รายกลุ่ม, ห้องฝึกการใช้เสียง

และบันทึกเสียง, งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และวีดีโอ, ห้องเซิฟเวอร์,งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 านักวิทย

บริการ” เป็น “ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยให้ รวบส่วนงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มาไว้ดว้ยกัน จนถึงปัจจุบัน  

 ปี พ.ศ.2550  ฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด “ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในการสร้างอาคารหลังใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่ส าหรับให้บริการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมฯ ห้องควบคุมระบบแม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อไว้

ส าหรับบริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ  ระหว่าง ช้ัน 2-6 ของอาคาร 29  

 สถานที่ด าเนินการ 

 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ช้ัน   

 อาคาร 29 ช้ัน 2-6 ฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ   

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  2.  อาจารย์วนา  ชีเพ็งพันธุ์ 

  3.  ผูช่้วยศาสตราจารย์กุลรัสม์ ภูมมิาศ 

  4.  อาจารย์เพ็ญจันทร์ ศริิชุมแสง 

  5.  อาจารย์สุชีลา เตชาภวิัฒน์พันธุ์ 

  6.  ผูช่้วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์  ปานทอง 

  7.  อาจารย์สุชีลา เตชาภวิัฒน์พันธุ์ 

8.  นายสัตวแพทย์ปัญญา สระดอกบัว 

  9.  ผูช่้วยศาสตราจารย์สมพร ปาจรยี์รัตน ์

  10. ผูช่้วยศาสตราจารย์สุชลีา เตชาภวิัฒน์พันธุ์ 

  11.  ผูช่้วยศาสตราจารย์จันทรัตน์  กิ่งแสง 

 

 

 

 

 

 

 

  

อาคารส านักวทิยบรกิาร 8 ชัน้   และอาคาร 29  ชัน้ 2-5 

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

ต่อ  1700 - 1708, 2922 - 2926 

http://arit.chandra.ac.th 

 

ผู้บริหาร 

สถานที่ด าเนินการ 
 

http://arit.chandra.ac.th 
 

http://arit.chandra.ac.th/
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ปรัชญำ 

“ศูนย์กลางการเรยีนรู้ สู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย สารสนเทศกว้างไกล ร่วมใจให้บริการ” 

 

วสิัยทัศน์ 

  

เป็นแหล่งบริการสื่อสารสนเทศ  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงาน

บริการวิชาการ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรูด้้วยตนเอง 

 

พันธกิจ 

 

1. จัดหา วิเคราะห ์จัดเก็บ อนุรักษ์และบ ารุงรักษาสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 

2. พัฒนาระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และแม่ข่ายความเร็วสูง 

3. ผลติสื่อการเรียนการสอนและบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

4. ให้บริการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าของ

นักศกึษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

5. จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณธรรม

และจรยิธรรมในการใชง้าน ใหก้ับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคล

ทั่วไป 

6. บริการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์ และระบบ

เครือขา่ยแก่นักศกึษา อาจารย์ และบุคลากรในหนว่ยงานตา่งๆ ของมหาวิทยาลัย 

7. เป็นแหล่งฝกึประสบการณว์ิชาชีพนักศึกษา และให้บริการหอ้งประชุม สัมมนา 

8. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

เคเบิล้ทีวี 

 

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  นโยบาย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 

ส ำนักงำน

ผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำย 

วิทยบริกำร 

ฝ่ำยเทคโนโลยี

กำรศึกษำ 

ฝ่ำยเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

- 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 ำนวยกำร 

ฝ่ำยวิทยบริกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
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บทบำทและหน้ำที่ของส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการ

แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน  ซึ่งประกอบด้วย 4 งานดังนี้  

 1. ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 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. ฝ่ำยวิทยบริกำร 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. ฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศึกษำ 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.  ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 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 าบัตรนักศกึษา 

  4.11 งานรับสมัครนักศึกษา 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีพื้นที่ให้บริการแยกเป็น 2 อาคาร  ประกอบด้วยอาคาร

ส านักวิทยบริการ 8 ช้ัน  และอาคาร 29  ช้ัน 2 - ช้ัน 6 
   

อำคำรส ำนักวทิยบริกำร  8  ชั้น  

  จัดพืน้ที่ใหบ้ริการดังนี้ 

 ชั้น 1 

 -   บริการสอบถาม 

 -   บริการรับฝากของ 

 -   บริการอ่านหนังสือพมิพ์ 

 -   บริการวารสารปัจจุบัน , ล่วงเวลา  

 -   บริการหอ้งนทิรรศการ 

 -   เครื่องตรวจอัตโนมัติ 

 -  มุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner) 

 -   มุมคุณธรรม  (Moral Center) 

  -   บริการถ่ายส าเนา 

 -   ลิฟท์ และบันไดทางขึ้น - ลง 

 ชั้น  2 

  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 

  -   มีเครื่องปริ๊นเตอร ์2 เครื่อง 

  -   มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 

  -  บริการหนังสืออา้งองิ 

  -  บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 

  -   บริการหนังสือพมิพ์ลว่งเวลา 

  -  บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล 

  -  งานเทคนิค, งานซ่อมบ ารุงหนังสอืและวารสาร 

  -   บริการวารสารเย็บเล่ม 

อาคารสถานที ่
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 ชั้น  3 

  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 

  -   มีเครื่องปริ๊นเตอร ์สลิป 2 เครื่อง 

   -  บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000 - 300  

  -   บริการยืม – คืน หนังสือ 

  -   หอ้งหนังสอืกฎหมาย  

  -  หอ้งค้นคว้าเฉพาะบุคคล 

 ชั้น  4 

  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง 

  -   บริการหนังสือทั่วไป หมวด 400 - 700 

  -   บริการหนังสือวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสือโครงการต าราราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

  -   หอ้งค้นคว้าเฉพาะบุคคล 

  -   หอ้งบัณฑิตศึกษา 

 ชั้น  5 

  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง 

  -  เครื่องปริน้เตอร์ 1 เครื่อง 

  -   มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 

  -  บริการหนังสือทั่วไป หมวด 800 - 900 

  -   บริการหนังสือนวนยิาย  เรื่องสั้น 

  -   บริการหนังสือภาษาต่างประเทศ 

  -   งานจัดหาและวิเคราะหส์ารสนเทศ 

  -  มุมผ้าทอต่อจากแม่ 

  -   คนรักษ์ศิลป์ถิ่นภูเขา 

 ชั้น  6 

  -   มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 52 เครื่อง 

  -   มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 

  -  มีเครื่องปริ๊นเตอร ์1 เครื่อง 

  -  บริการอินเทอร์เน็ต 
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  -  บริการวีดทิัศน์ 

  -   บริการเสียงตามประสงค์ 

  -   งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ และวีดิทัศน์ 

  -   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  -   หอ้งเซิรฟ์เวอร์ 

 ชั้น  7 

  -   ส านักงานผู้อ านวยการ 

  -   หอ้งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  -   หอ้งรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิทยบริการ 

  -   หอ้งประชุมวิทยสภา 

  -   หอ้งประชุมวิทยสมาคม  1 

  -   หอ้งประชุมวิทยสมาคม  2 

  -   หอ้งประชุมวิทยสมาคม  3 

  -   หอ้งประชุมวิทยสมาคม  4 

  -   หอ้งน้ านักศึกษาชาย - หญิง  

  -  หอ้งน้ าอาจารย์ - เจ้าหนา้ที่ 

 ชั้น  8 

  -   หอ้งมัลตมิีเดีย 

  -   ฝา่ยเทคโนโลยีการศกึษา 

  -   หอ้งตัดตอ่ 

  -   หอ้งบันทึกเสียง 

  -  งานซ่อมบ ารุงโสตทัศนวัสดุ 

อำคำร  29   ชั้น  2 - 6    

จัดพืน้ที่ใหบ้ริการดังนี้ 

ชั้น 2 

 -      หอ้งส านักงานฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  -       หอ้งรองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-      หอ้งประชุม  
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 ชั้น 3 

  - หอ้งพัฒนาระบบเครือขา่ย 

- หอ้งผู้ดูแลระบบ 

ชั้น 4 

- หอ้งบริการคอมพิวเตอร ์, สืบค้นข้อมูล , บริการอินเตอรเ์น็ต ,  

   บริการฝึกอบรม 

ชั้น 5 

- หอ้งบริการคอมพิวเตอร ์, สืบค้นข้อมูล , บริการอินเตอรเ์น็ต ,   

   บริการฝึกอบรม 

ชั้น 6 

- หอ้งบริการคอมพิวเตอร ์, สืบค้นข้อมูล , บริการอินเตอรเ์น็ต ,   

   บริการฝึกอบรม 
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บุคลำกร 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรด าเนินงาน  

ดังนี้ 

ล ำดับที่ บุคลำกร จ ำนวน 

1 อาจารย์ประจ า 3  คน 

3 ข้าราชการพลเรือน 1  คน 

4 พนักงานราชการ 2  คน 

5 พนักงานมหาวิทยาลัย 8  คน 

6 ลูกจา้งช่ัวคราว 37  คน 

 รวมจ ำนวนบุคลำกร 51  คน 
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ผู้บริหำร 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์จันทรัตน์  กิ่งแสง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบรกิำรฯ 

  หน้ำท่ี 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรฝ่ายวิทยบรกิาร  

  

         

 

นำงสำวกนกรัตน ์ ยศไกร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวทิยบรกิำรฯ 

 หน้ำท่ี 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรฝ่ายวิทยบรกิาร  

2. ให้ค าปรกึษาและแนะน าแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

          

 

นำยเกยีรติพงษ ์ ยอดเยี่ยมแกร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวทิยบรกิำรฯ 

หน้ำท่ี 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

2. ให้ค าปรกึษาและแนะน าแก่บุคลากรในการปฏบัติงาน 
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ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 

นำงสำว จันทิมำ  ชุลีกรำน  ต ำแหน่ง หวัหน้ำส ำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร 

 ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. ควบคุมดแูลรับผิดชอบงานบริหารทั่วไป 

2. งานเลขานกุาร 

3. งานงบประมาณและการเงิน 

4. งานพัสด ุ

5. งานสารบรรณ 

6. งานประชาสมัพันธ ์

7. งานประกันคุณภาพ 

 
  

 

นำงสำว ดำรัณ  ดอนหวัล่อ  ต ำแหน่ง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประกอบการของบประมาณประจ าปี 

2. ด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการใช ้การตัดยอด และการให้ข้อมูลการใชเ้งินงบประมาณส านัก 

3. จัดซือ้ - จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา 

4. ด าเนินงานการจัดท าแผนกลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยง 

5. พิมพ์หนังสือราชการ, บันทึกข้อความต่าง ๆ, หนงัสือเชิญประชุม และบนัทึกการประชุม 

6. ติดตามและประเมินผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

7. จัดพิมพ์รายงานประจ าปี, รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

8. งานอื่นๆ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

    

 

นำย ธีรพร  พงษพ์ุฒ  ต ำแหน่ง เจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. จัดซือ้ - จัดจ้าง และเบกิจ่ายงบประมาณของส านักวิทยบรกิารฯ 

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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นำงสำว ทรรศนีย ์ ผู้ชูจันทร์  ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร  

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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 

    

 

นำงสำว ฐิติยำ  ศรทีอง  ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 
ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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 าทุกสัปดาห ์

6. ดูแลและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

7. งานรับสมัครนักศกึษาใหม ่และแกป้ัญหาทางเทคนิคของมหาวิทยาลัย 

8. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำง กันยำรัตน ์ ภำคำเขตร ์ ต ำแหน่ง คนงำน 
 ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. รับ – ส่ง หนังสือ, เอกสาร 

2. เปิด – ปิดอาคารส านักวิทยบรกิารฯ 

3. ดูแลความเรียบรอ้ยต่างๆ ภายในอาคารส านักวิทยบรกิารฯ 

4. ส าเนาเอกสาร และจดหมายต่างๆ 
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   วิทยบริกำร  

 

นำงสำว อัญชนำ  ธำตุบุรมย์  ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝำ่ยวทิยบรกิำร 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลฝา่ยวิทยบรกิารและจัดท าตารางเวรการปฏิบัตงิาน มอบหมายงาน ประสานงานบคุลากรในฝ่าย 

2. บรกิารแนะน า ตอบค าถาม และคน้คว้าสารสนเทศ รวมทั้งฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกสแ์ก่ผู้ใช้บริการ 

3. วิเคราะห์และบันทกึข้อมูลสิ่งพิมพรั์ฐบาล 

4. คัดเลือก บันทกึข้อมลู และ upload ข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในรูปอเิล็กทรอนิกส ์

5. จัดพิมพ์เอกสาร รวบรวมสถิตกิารบรกิารด้านต่าง ๆ ของฝ่ายวิทยบรกิาร 

6. ดูแลการจัดมุมหนังสือใหม่และจัดบอร์ดนิทรรศการ 

7. บรรณาธิการจดหมายข่าวส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8. บรกิารห้องสมุด ศ.ดร. คุณบรรจบ  พันธุ์เมธา และบริการปริ้นข้อมลูสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ 

9. ดูแลส ารวจและจัดท าโครงการขอซือ้ครุภัณฑ์ของฝ่าย 

10. ดูแลรับผิดชอบการรับสมคัรนักศกึษาช่วยงานฝา่ยวิทยบรกิารและควบคุมการปฏบิัติงาน 

    

 

นำง วำสนำ  มัสตูล  ต ำแหน่ง บรรณำรักษ ์

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ 

    

 

นำงสำว รัตนำภรณ ์ แสนดวง  ต ำแหน่ง บรรณำรักษ ์

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. วิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ ์

2. ตรวจสอบข้อมูลหนงัสือในฐานข้อมูล Magic Library 

3. แก้ไขข้อมูลสื่อสิง่พิมพ์ในโปรแกรม Magic Library 

4. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ 
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นำงสำว สมศรี  ถิ่นแสง  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีห่้องสมดุ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. บันทึกข้อมูลหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. บันทึกข้อมลูสื่อโสตทัศน ์

3. ประทับตราหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ 

    

 

นำงสำว วรรดี  นพรัตน์  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บนัทึกข้อมลู 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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

2. ติดสันและบาร์โค้ดสื่อสารสนเทศและสื่อโสตทัศน ์(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 

 

นำย สหะ  นำคเดช  ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. ซ่อมบ ารุงหนงัสือเก่า 

2. เข้าเล่มวารสารล่วงเวลา 

3. เขียนสันหนงัสือและวารสารที่ซ่อมบ ารุงและเข้าเล่มแล้ว 

4. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพนักศึกษาเอกบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 

 

นำงสำว รัชนี  ตันพันเลิศ  ต ำแหน่ง บรรณำรักษ ์

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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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นำย ฐำรัตน์  ฉัตรภูติ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. บรกิารตอบค าถามและช่วยค้นควา้สารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ 

2. บรกิารแนะน าและสืบค้นฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ดูแลห้องวิจัยและวิทยานิพนธ ์

4. จัดท าตารางและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วชิาชีพแก่นักศึกษาทัง้ภายในและภายนอก 

5. ลงทะเบียน ร่างบตัร และติดสนัสิ่งพิมพ์รัฐบาล พร้อมน าขึน้ชั้นให้บรกิาร 

6. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฐานขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ 

7. แสกนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เพือ่จัดท าฐานข้อมูลฉบับเต็ม 

    

 

นำงสำว วำสนำ  มณีโนนโพธิ ์ ต ำแหนง่ บรรณำรักษ ์ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

    

 

นำง ยุตะนันท์  ไชยพร  ต ำแหน่ง พนักงำนห้องปฏิบัตกิำรโสตทัศนูปกรณ์ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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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นำงสำว เจรญิจิตร  กติตวิิรยิะพันธุ ์ ต ำแหน่ง เจ้ำหนำ้ทีห่อ้งสมุด 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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 

    

 

นำงสำว วรำรักษ ์ มดิ ำ  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บนัทึกข้อมลู 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. บรกิารรับฝากของและบริการการเข้าใช้ส านักฯ ส าหรับบุคคลภายนอก 

2. ดูแลอุปกรณ์การลงทะเบียนหนงัสอืพมิพ์ 

3. บรกิารแนะน าและตอบค าถามเบื้องต้น 

4. จัดเก็บหนงัสือตามชั้นและจัดเรียงหนังสือเพื่อขึน้ชั้น 

5. ดูแลและจัดชั้นหนังสือหมวด 400-700 

    

 

นำงสำว รภติพร  เสตะปุระ  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ห้องสมดุ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. บรกิารรับฝากของและบริการการเข้าใช้ส านักฯ ส าหรับบุคคลภายนอก 

2. บันทึกสถิตผู้ิเข้าใช้บริการประจ าวัน / ดูแลแฟ้มบุคคลภายนอก 

3. จัดเก็บหนังสือตามชั้นและจัดเรียงหนังสือเพื่อขึน้ชั้น 

4. ดูแลและจดัชั้นหนงัสือหมวด 000-300 และอ่านชั้น 

5. บรกิารแนะน าและตอบค าถามเบื้องต้น 

 

นำงสำว รัชนก  ลีซอ  ต ำแหน่ง เจ้ำหนำ้ทีห่้องสมุด 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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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นำย ทรงพล  จันทรห์อม  ต ำแหน่ง เจ้ำหนำ้ทีห่้องสมุด 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. บรกิารรับฝากของและบริการการเข้าใช้ส านักฯ ส าหรับบุคคลภายนอก 

2. บรกิารแนะน าและตอบค าถามเบือ้งต้น 

3. จัดเก็บหนังสือตามชั้นและจัดเรียงหนังสือเพื่อขึน้ชั้น 

4. ดูแลและจดัชั้นหนงัสือกฎหมาย หนังสืออ้างองิภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

    และหนงัสือมมุตลาดหลักทรัพย์และอ่านชั้น 

5. ดูแลและจัดชั้นหนังสือวจิัย วิทยานิพนธ์ และหนังสือราชภฏัและอ่านชัน้ 

    

 

 นำงสำว ภัทรวด ี สร้อยระย้ำ  ต ำแหนง่ เจ้ำหนำ้ที่ห้องสมดุ  

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. บันทึกข้อมูลดรรชนีวารสาร 

2. ลงทะเบียนสิง่พิมพ์ได้เปล่า 

3. นั่งเคานเ์ตอร์บริการหนังสือพมิพ์และวารสารฉบับปัจจุบัน / ฉบับล่วงเวลา 

4. ลงทะเบียนหนงัสือพมิพ ์

5. จัดเก็บหนังสือพมิพล์่วงเวลาประจ าเดือน 

6. บรกิารหนังสือพมิพ์และวารสารถา่ยเอกสาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นำง ผกำ  มันดินแดง  ต ำแหน่ง เจ้ำหนำ้ทีห่้องสมุด  

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. ซ่อมบ ารุงหนงัสือเก่า 

2. เข้าเล่มวารสารล่วงเวลา 

3. เขียนสันหนงัสือและวารสารที่ซ่อมบ ารุงและเข้าเล่มแล้ว 

4. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพนักศึกษาเอกบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 
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เทคโนโลยีกำรศึกษำ 
 
 

 

นำย สมพร  ดวงเกษ ต ำแหนง่ หัวหนำ้งำนผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน-เคเบิล้ทีว ี

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลงานผลิตสื่อการเรียนการสอนงาน-เคเบิล้ทีว ี

2. ดูแลกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ / งานวสัดุกราฟฟิก 

3. ดูแลตัดต่อเทปโทรทัศน์ / กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4. ดูแลบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย 

5. ดูแลงานผลิตสื่อมัลตมิีเดีย 

    

 

นำย เสนีย ์ แนวทัศน์  ต ำแหน่ง หัวหนำ้งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

2. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจนัทรากาญจนาภิเษก 

3. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจนัทรากาญจนาภิเษก 

4. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์ 

5. บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย 

6. งานบันทึกสื่อการเรียนการสอน 

  

    

 

 นำย วิรัช  ฟักเหลือง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. งานเคเบิล้ทีว ี และโทรทัศน์วงจรปดิ 

2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิล้ทีว ี

3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ ์

4. บันทึกเทปโทรทัศน ์

5. ตัดต่อเทปโทรทัศน ์ 

    

 

นำย จำตุรันต ์ เหมอืนสดุใจ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. งานเคเบิล้ทีว ี และโทรทัศน์วงจรปดิ 

2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิล้ทีว ี

3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ ์

4. บันทึกเทปโทรทัศน ์

5. ตัดต่อเทปโทรทัศน ์ 

    

  

http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
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นำย ยุทธชัย  รักพำนิช  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรโสตทศันศึกษำ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. งานเคเบิล้ทีว ี และโทรทัศน์วงจรปดิ 

2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิล้ทีว ี

3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ ์

4. บันทึกเทปโทรทัศน ์

5. ตัดต่อเทปโทรทัศน ์ 

    

 

 นำย สุรสนิธุ ์ วัฒนจรยิำ ต ำแหน่ง พนักงำนห้องปฏบิัตกิำรโสตทัศนูปกรณ์ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. งานบริการห้องเรียนรวมอาคาร 28 

2. งานบริการห้องเรียนปกติอาคาร 28 

3. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์  

4. บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย 

5. งานบันทกึสื่อการเรียนการสอน 

    

 

  ต ำแหนง่ พนักงำนห้องปฏิบตักิำรโสตทัศนูปกรณ ์

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจันทรากาญจนาภิเษก 

2. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจนัทรากาญจนาภิเษก 

3. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์  

4. บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย 

5. งานบันทกึสื่อการเรียนการสอน 

    

 

นำย ศรำวุฒ  ทองขำว  ต ำแหน่ง พนักงำนห้องปฏิบัตกิำรโสตทัศนูปกรณ์ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทกึเทปโทรทัศน์การเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิีเดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
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นำย เอนก  ประสำนศร ี ต ำแหน่ง พนักงำนห้องปฏิบัตกิำรโสตทัศนูปกรณ์ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทกึเทปโทรทัศน์การเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิีเดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

    

 

นำงสำว ปิยะธิดำ  เกิดปรำโมทย ์ ต ำแหน่ง พนักงำนห้องปฏิบัติกำรโสตทัศนปูกรณ์ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทกึเทปโทรทัศน์การเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิีเดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

    

 

นำย เชดิชัย  อ่อนละมุล  ต ำแหน่ง พนักงำนห้องปฏบิัตกิำรโสตทัศนูปกรณ์ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทกึเทปโทรทัศน์การเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิีเดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

    

 

นำย เดชำ  เรืองดิษฐ์  ต ำแหน่ง เจ้ำหนำ้ทีห่้องปฏิบัตกิำรโสตทัศนูปกรณ์ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. งานหลักรับผดิชอบงานระบบเสียง / ห้องประชุม / หอประชุม  

2. งานเสียงสนาม 

3. งานดูแลข่ายสัญญาณเคเบิ้ลทีวี / ซ่อมบ ารุงงานเคเบิ้ลทีว ี 

4. งานบริการห้องเรียนรวม 
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 นำย ณรงค์ฤทธิ ์ใจรักษ์   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรโสตทัศนูปกรณ์  

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทกึเทปโทรทัศน์การเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิีเดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 

นำงสำว สุมำลี  ถวำยสินธุ์  ต ำแหน่ง หวัหน้ำฝำ่ยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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 

    

 

นำย กฤษฎำ  พูลยรัตน ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพวิเตอร ์

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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 

http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
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นำย ทวิช  บุญสวสัดิ ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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  

    

 

นำย นิรชำ  เสือนำค  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลการใชง้าน Dial-Up Network ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศกึษาของมหาวิทยาลัย 

2. ดูแลการใชง้านการเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตไร้สายให้กับอาจารย์ 

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 

    

 

นำงสำว สกนธ์รัตน ์ แย้มประยูร  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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 
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นำย เดชำ  ศรธีนำวิชำ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพวิเตอร ์

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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 ให้ใชง้านได้สมบูรณ์แบบ 

10. ให้ค าแนะน าทางโทรศัพท์ ใหก้ับอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 

    

 

 ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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 ในส่วนที่ขาดผู้รับผดิชอบโดยตรง 

    

 

นำงสำว ปรำณ ี จิตรเย็น  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพวิเตอร์ 

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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. ประสานงานระหว่างทมีงานของบริษัทกับผูรั้บผิดชอบการใชง้านระบบ 

7. สามารถปรับแก้รายงานโปรแกรมเร่งด่วนได้ พร้อมแนะน าการใชง้านและรับแจ้งปญัหาจาก User 

8. จัดบริหารพืน้ที่และบัญชีผู้ใช้งานให้แกห่น่วยงานภายในสถาบัน 

9. จัดท าระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบัน ในส่วนที่ขาดผูรั้บผดิชอบโดยตรง 
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นำย จักรกฤษณ์ แก้วไพฑูรย ์ ต ำแหนง่ นักวิชำกำรคอมพวิเตอร ์

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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 

    

 

 นำย ชัยยุทธ  ด ำหนก  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องปฏบิัตกิำรคอมพวิเตอร ์

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

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 

    

 

 นำย พสิิษฐ ์ ผอูนรัตน ์ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องปฏบิัตกิำรคอมพวิเตอร ์

ภำระงำนที่รับผดิชอบ 

1. ดูแล และให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

2. ดูแลความสะอาดห้อง  และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพรอ้มใช้ 

3. Update ข้อมูล IT Knowledge 

4. ให้การฝึกอบรมตามโครงการทักษะคอมพิวเตอร์ 

5. การแก้ไขปญัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นจากหน่วยงานภายในที่ร้องขอ 

6. ให้ค าแนะน า  สอน  และสาธิตใหก้ับนักศึกษารวมทั้งนกัศึกษาช่วยงานและฝึกงาน 

7. งานฝกึประสบการณ์วชิาชีพต่างๆ ของนักศกึษาที่เข้ามาฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน 
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งบประมำณ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ได้รับจัดสรร

งบประมาณในปีการศึกษา  พ.ศ.2555  ดังนี้ 

 1.  เงินงบประมาณแผน่ดิน    2,698,000.00 บาท 

 2.  เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้   2,873,900.00 บาท 

 

 

สรุปงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2555 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 

จัดสรร 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ่าย 

ร้อยละ      

ท่ีใชไ้ป 

งบประมำณแผน่ดนิ    

ผลผลิต : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี    

โครงการ : บริหารจัดการงานของหน่วยงาน 2,698,000 2,642,171.91 98 

งบประมำณเงินรำยได ้    

โครงการ : บริหารจัดการงานของหน่วยงาน    

ผลผลิต : ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร    

   โครงการ 1 ฝึกอบรมเชงิปฎบัิตกิารส าหรับบุคคลภายนอก 23,190 8,389.87 36 

   โครงการ 2 บริการวิชาการ 40,000 37,069.2 93 

   โครงการ 3 ปรับปรุงทัศนียภาพด้านในหอ้งสมุด 110,000 105,500.90 96 

   โครงการ 4 บริหารจัดการของหนว่ยงาน 1,881,400 1,867,585.9 99 

   โครงการ 5 จัดหาครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 150,000 149,853.5 100 

   โครงการ 6 ศกึษาดูงานและการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา 182,500 173,509.26 95 

   โครงการ 7 ฝึกอบรมทักษะคอมพวิเตอร์ส าหรับนักศกึษา 36,505 35,940.12 98 

   โครงการ 8 เพิ่มช่องทางการตดิตอ่สื่อสารและพัฒนาชอ่งทาง 

                  เสมอืบนเครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

180,305 158,535.76 88 
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โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 

จัดสรร 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ่าย 

ร้อยละ      

ท่ีใชไ้ป 

   โครงการ 9 พัฒนาบุคลากร 242,071.49 87,564.70 36 

ผลผลิต : สนับสนนุพนัธกิจหลักของมหำวทิยำลัย    

   โครงการ : บริหารจัดการมหาวทิยาลัย 1,304,400 1,229,780.25 94 
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กจิกรรมพัฒนำบุคลำกร 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อ

พัฒนาความรูค้วามสามารถ  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555  รายละเอียดดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี 
เรื่องท่ีเข้ำร่วมอบรม  

/ สัมมนำ 
สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมอบรม / สัมมนำ 

31 ตค. – 1 

พย.54 

Online Information and Education 

conference 2011 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวยดุสติ 1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

2.ดร.กนกรัตน์  ยศไกร 

3.นางวาสนา  มัสตูล 

4.น.ส.วาสนา  มณีโนนโพธิ ์

5.นายทวิช  บญุสวสัดิ ์

27-28 กพ.55 การฝึ กอบรมการ ใ ช้ ฐ านข้ อมู ล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครง 

การพัฒนาเครือข่ายระบบห้อง สมุด

ในประเทศไทย (ThaiLis) ประจ าปี 

พ.ศ.2555 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

(บางเขน) 

1.น.ส.รัชน ี ตนัพันเลิศ 

2.น.ส.วาสนา  มณโีนนโพธิ ์

3.นายฐารตัน์  ฉัตรภูมิ 

28 กพ.55 แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการ

ด าเนินงาน “มุมคุณธรรม” ในปีที่ผ่าน

มาและแนวทางในการขับเคลื่อนการ

ด า เ นิ น ง า น มุ ม คุ ณ ธ ร ร ม ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 1.น.ส.รัชน ี ตนัพันเลิศ 

 

6 มีค.55 การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการสืบค้นประจ าปีงบประมาณ 

2555 จ านวน 5 ฐานข้อมูล 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ 1.น.ส.รัชน ี ตนัพันเลิศ 

2.น.ส.วาสนา  มณโีนนโพธิ ์

3.นายฐารตัน์  ฉัตรภูติ 

8-9 มีค.55 โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว

ประเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเชยีงใหม่ 1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

22-23 มีค.55 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับ 

นานาชาติ “online Information & 

Education Conference 2012 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ 1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

2.ดร.กนกรัตน์  ยศไกร 
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วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีเข้ำร่วมอบรม / สัมมนำ สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมอบรม / สัมมนำ 

29 มีค.55 การประชุมเสวนาวิชาการเครอืข่าย

ห้องสมุด 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 1.น.ส.รัชน ี ตนัพันเลิศ 

2.นางยตุะนันท์  ไชยพร 

28-30 มีค.55 โครงการการประชุมวิชาการทาง

มานุษยวิทยา ครั้งที่ 10 “อาเซียนะ 

ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความ

ขัดแย้ง และความหวัง” 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

(องคก์ารมหาชน) 

1.นางวาสนา  มัสตูล 

10-11 พค.55 โครงการประชุมวิชาการประจ าปี 

2555 (TK Conference on Reading 

2012) 

ห้องอโนมา แกรนด์  

โรงแรมอโนมา  กรุงเทพ 

1.ดร.กนกรัตน์  ยศไทร 

2.นางวาสนา  มัสตูล 

3.นส.วาสนา มณโีนนโพธิ ์

4.นายฐารัตน ์ ฉตัรภูต ิ

14 พค.55 การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารใน

รูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital 

Collection) ตามโครงการเครอืข่าย

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLis) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ 1.น.ส.อัญชนา  ธาตุบุรมย์ 

2.นายฐารัตน ์ ฉัตรภมูิ 

18 พค.55 การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเครอืข่าย

อินเทอร์เน็ตเพือ่รองรับ IPvb 

อาคารส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

1.นายเกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 

2.นายจักรกฤษณ์  แกว้ไพฑูรย์ 

8-9 มยิ.55 สัมมนาวิชาการและมหกรรมเกษตร

ในเมือง : ปลูกเมือง ปลูกชีวติ 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส 

อินทปัญโญ (สวนรถไฟ) 

1.น.ส.รัตนาภรณ ์ แสนดวง 

2.น.ส.รภติพร  เสตะปุระ 

15 มยิ.55 หนังสือเก่า เล่าเรื่อง มรดกภมูิ

ปัญญาไทย 

ศูนย์วทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั 

1.ดร.กนกรัตน์  ยศไกร 

2.นางวาสนา  มัสตูล 

19-21 มยิ.55 มิติใหม่ของการบรหิารงานหอ้งสมดุ

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซยีน 

สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิาร

ศาสตร ์

1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

12-13 กค.55 การประชุมวิชาการ TK Conference 

on Reading 2012 คร้ังที่ 2 

ศูนย์การประชุมแหง่ชาตสิิริกิติ์ 1.ดร.กนกรัตน์  ยศไกร 

2.นางวาสนา  มัสตูล 

3.น.ส.วาสนา  มณโีนนโพธิ ์

4.นายฐารัตน ์ ฉตัรภูติ 

18-19 กค.55 หลักสูตรสรา้งเว็บไซต์ E-Learning 

ด้วย Moodle V2 (รุน่ที่ 4) 

มหาวิทยาลยัของแกน่ 1.น.ส.สุมาล ี ถวายสนิธุ์ 
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วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีเข้ำร่วมอบรม / สัมมนำ สถำนที่ ผู้เข้ำร่วมอบรม / สัมมนำ 

30 กค.55 การส่งเสรมิการอา่นเพื่อการพัฒนา ส านักหอสมุดแหง่ชาต ิ 1.นางวาสนา  มัสตูล 

2.น.ส.รตันาภรณ์  แสนดวง 

7 สค.55 การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการสืบค้นประจ าปีงบประมาณ 

2555 จ านวน 5 ฐานข้อมูล คร้ังที่ 2 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ 1.นายฐารัตน ์ ฉัตรภตูิ 

2.น.ส.ภัทรวดี  สรอ้ยระย้า 

3.น.ส.วรารักษ ์ มดิ า 

7-9 สค.55 การด าเนินกจิกรรมบนระบบ

เครอืข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา

การศึกษา คร้ังที่ 25 (WUNCA 25th) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

2.นายเกียรตพิงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 

3.นายนิรชา  เสอืนาค 

4.นายทวิช  บุญสวัสดิ ์

5.นายพิสิษฐ์  ผอูนรัตน ์

6.น.ส.สกนธ์รัตน์  แยม้ประยรู 

7.น.ส.รัตนาภรณ์  แสนดวง 

8.น.ส.ทรรศนยี์  ผู้ชูจันทร ์

9.น.ส.วรรด ี นพรัตน ์

10.น.ส.ดารัณ  ดอนหัวล่อ 

20-21 ส.ค.55 หลักสูตรการสรา้งเว็บไซต์ระบบ 

CMS ด้วย Joomla 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

2.นายสมพร  ดวงเกษ 

3.นายฐารตัน์  ฉัตรภูติ 

30-31 สค.55 การพัฒนาห้องสมดุสู่ประชาคม

อาเซยีน (Learning and Sharing to 

Become one) 

โรงแรมพูลแบน บางกอก คงิ

เพาเวอร ์

1.นายกฤษฎา  พลูยรัตน ์

2.นายฐารัตน ์ ฉัตรภตู ิ

3.น.ส.วาสนา  มณโีนนโพธิ ์

13-14 กย.55 โครงการเครอืข่ายห้องสมดุศนูย์

คุณธรรม “มุมคุณธรรม” ป ี2555 

โรงแรมเอสดีอเวนิว ปิ่นเกลา้ 

กรุงเทพ 

1.น.ส.รัชน ี ตนัพันเลิศ 

25 กย.55 เล่าความหลัง หนังสอืเก่าชาวสยาม 

: นิตยสารแห่งศตวรรษ 

ศูนย์มานุษยาสิรินธร (องคก์าร

มหาชน) 

1.ดร.กนกรัตน์  ยศไกร 

2.น.ส.รตันาภรณ์  แสนดวง 

26 กย.55 การบรหิารจัดการงานห้องสมุดเพื่อ

รองรับผลกระทบประชาคมอาเซยีน 

2558 

โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค์ กรุงเทพ 1.ดร.กนกรัตน์  ยศไกร 

2.นางวาสนา  มัสตูล 

3.น.ส.รัชนี  ตนัพันเลศิ 

4.น.ส.รัตนาภรณ์  แสนดวง 
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ผลกำรด ำเนนิงำน 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

ผลงำนในรอบปี จ ำนวน หน่วย 

1.  งำนบริหำรและธุรกำร   

      -  ลงทะเบียนหนังสือ (เข้า) 1,041 ฉบับ 

      -  ลงทะเบียนหนังสือ (ออก) 581 ฉบับ 

      -  จดหมายตอบขอบคุณ 724 ฉบับ 

      -  พิมพ์ค าสั่ง 11 ฉบับ 

      -  พิมพ์บันทึกข้อความ 263 เรื่อง 

      -  จัดประชุมต่างๆ ภายในส านัก 20 ครั้ง 

      -  ติดต่อสง่บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาและอบรม 24 ครั้ง 

      -  บริการหอ้งประชุม 21 ครั้ง 

      -  ด าเนินการบ ารุง รักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 21 ครั้ง 

      -  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 1   เล่ม 

      -  จัดเตรียมเอกสารเพื่อการประเมิน 3   ครั้ง 

      -  จัดท ารายงานประจ าปี  1  เล่ม 

2.  งำนกำรคลังและพัสดุ   

      -  จัดท าบัญชคีวบคุมการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ  ครั้ง 

      -  ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจา้ง 211 เรื่อง 

      -  ด าเนินการเบิก – จ่าย 194 เรื่อง 

      -  จัดหาครุภัณฑ์  รายการ 

      -  ส ารวจวัสดุและครุภัณฑ์ 2 ครั้ง 

3.  งำนนโยบำยและแผน   

     -  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่าย

งบประมาณ 

5 ครั้ง 

     -  จัดท าแผนกลยุทธ์ 1 เล่ม 

     -  ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ 4 ครั้ง 
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ฝ่ำยวิทยบริกำร 

 

ล ำดับ ผลงำน จ ำนวน หน่วยนับ 

งำนพัฒนำและวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ   

1. จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 2,239 ชื่อเรื่อง 

2. จัดหาสื่อโสตทัศน ์( CD-ROM/ VCD / DVD) 199 ชื่อเรื่อง 

3. จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฐานข้อมูล) 2 ฐานขอ้มูล 

4. วิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 2,239 ชื่อเรื่อง 

5. ส ารวจความตอ้งการสื่อสารสนเทศ 6 ครั้ง 

6. วิเคราะห์สื่อโสตทัศน ์  (CD/ CD-ROM/ VCD/ VDO/DVD) 199 ชื่อเรื่อง 

7. ประทับตราและลงทะเบียน สื่อสารสนเทศ  5,319 เล่ม 

8. บันทึกข้อมูลสื่อสารสนเทศ (หนังสือ, สื่อโสตทัศน)์ 2,438 ชื่อเรื่อง 

9. จัดท ารายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ 12 ครั้ง 

10. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ 3,831 ชื่อเรื่อง 

งำนสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง   

1. จัดหาวารสารและหนังสอืพิมพ์ 15 ชื่อเรื่อง 

2. ส ารวจความตอ้งการสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่อง (วารสาร, หนังสือพิมพ์) 2 ครั้ง 

3. สมัครสมาชิกและต่ออายุวารสาร 4 ครั้ง 

4. ประทับตราและลงทะเบียนวารสาร/หนังสือพมิพ์ 8,605 เล่ม 

5. วิเคราะห์ดรรชนีวารสาร (ร่างบัตรและให้หัวเรื่อง) 2,261 ชื่อเรื่อง 

6. บันทึกข้อมูลดรรชนีวารสาร 2,261 ชื่อเรื่อง 

7. บริการให้ยืมวารสาร/หนังสือพิมพ์ถ่ายเอกสาร 309 เล่ม 

8. บริการหนังสือพิมพ์/วารสารฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา 7,362 ฉบับ 

9. แนะน าวารสารใหม่ขึ้นเว็บเพจส านักฯ 72 ชื่อเรื่อง 

10. คัดเลือกวารสารฉบับล่วงเวลาเข้าเล่ม 164 เล่ม 

11. คัดแยกและลงทะเบียนสิ่งพิมพ์ได้เปล่า 1,678 เล่ม 
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ล ำดับ ผลงำน จ ำนวน หน่วยนับ 

งำนซ่อมบ ำรุงสื่อสำรสนเทศ   

1. เข้าปกงานวจิัยและวิทยานิพนธ์ 400 เล่ม 

2. เข้าเล่มวารสารฉบับล่วงเวลา 164 เล่ม 

3. เขียนสันวารสารฉบับล่วงเวลา 164 เล่ม 

4. เสริมใบรองปกหนังสือใหม่ 571 เล่ม 

งำนเทคนิคทรัพยำกรสำรสนเทศ   

1. เจาะ- เย็บเล่ม,ทากาว หนังสือภาษาไทย+ อังกฤษ 5,000 เล่ม 

2. ติดแถบแมเ่หล็กหนังสอื ภาษาไทย + อังกฤษ 5,319 เล่ม 

3. พิมพ์และตดิสันหนังสอื ภาษาไทย + อังกฤษ 5,319 แผ่น 

4. พิมพ์และตดิบาร์โค้ดหนังสือ ภาษาไทย+ อังกฤษ 10,638 แผ่น 

5. พิมพ์และตดิสัน ซีดรีอม / วีซีดี / ดีวีด ี 331 แผ่น 

6. พิมพ์และ ตดิบาร์โค้ด ซีดีรอม / วีซีดี / ดีวีดี 662 แผ่น 

7. ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลก่อนออกให้บริการ 5,650 เล่ม 

งำนบรกิำรสื่อโสตทัศน์   

1. บริการสื่อโสตทัศน์ 4,105 รายการ 

2. บริการยืมสื่อโสตทัศน์ 831 รายการ 

3. บริการคืนสื่อโสตทัศน์ 852 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 

งำนบรกิำรสื่อสำรสนเทศ   

1. บริการยืมหนังสือ 22,222 เล่ม 

2. บริการคืนหนังสอื 22,860 เล่ม 

3. บริการคืนหนังสอืล่วงเวลา 432 เล่ม 

4. บริการตรวจสอบหนี้สนิก่อนจบการศกึษา/ย้าย/ลาออก 3,468 คน 
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ล ำดับ ผลงำน จ ำนวน หน่วยนับ 

5. บริการสมัครสมาชิกส าหรับ อาจารย์และบุคลากร 50 คน 

6. บริการหอ้งสัมมนากลุ่ม 6,380 คน 

7. บริการให้ยืมหนังสอืถ่ายเอกสาร 1,476 เล่ม 

8. บริการจัดแสดงหนังสอืใหม่ 2,239 เล่ม 

9. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 440 ครั้ง 

10. บริการหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  112,339 เล่ม 

11. บริการงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 1,299 ชื่อเรื่อง 

12. บริการฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 20 ฐาน 

13. แนะน าการสบืค้นสารสนเทศจาก web OPAC 300 คน 

14. จัดเก็บและเรียงหนังสอืขึน้ช้ันเพื่อให้บริการ 178,179 เล่ม 

15. แทงจ าหน่ายหนังสือเก่าในฐานข้อมูลหอ้งสมุด 12,500 เล่ม 

16. บริการรับฝากของ 16,500 ครั้ง 

17. ทวงสื่อสารสนเทศค้างส่ง 3 ครั้ง 

18. น าส่งเงินค่าปรับที่การเงินมหาวิทยาลัย 52,255 บาท 

19. ส ารวจหนังสอืให้เป็นปัจจุบัน 112,339 เล่ม 

20. กิจกรรมบริการวิชาการ 8 กิจกรรม 

 -สวนผักดาดฟ้า : พืน้ที่แหง่การเรยีนรู้   

 -นิทรรศการภาพถ่าย   

 -Book Tech Fair   

 -Mobile Library   

 -สัปดาห์หอ้งสมุด   

 -วันพ่อวันแหง่คุณธรรม   

 -แนะน าการสบืค้นสารสนเทศจาก web OPAC   

 -ปรับปรุงทัศนยีภาพภายในหอ้งสมุด ห้องวารสาร   

 -พัฒนาหอศลิป์ สห+ภาพ   

21. บริการรับฝากของ 10,500 ครั้ง 

22. ให้บริการเข้าใช้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 87,748 คน 
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สถิติผู้เข้ำใช้บริกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1 ตุลำคม  2554 -  30 กันยำยน 2555 
 

ว/ด/ป 

จ ำนวน 

นักศกึษำ บุคคลภำยนอก 
ผู้เข้ำใช้บรกิำร

เวปส ำนักฯ 

1-31 ตุลาคม 2554 5,375 210 3,018 

1-30 พฤศจกิายน 2554 103 72 2,003 

1-31 ธันวาคม 2554 6,544 271 4,326 

1-31 มกราคม 2555 9,541 594 7,898 

1-28 กุมภาพันธ์ 2555 12,768 452 5,683 

1-31 มีนาคม 2555 8,869 412 4,369 

1-30 เมษายน 2555 715 129 2,279 

1-31 พฤษภาคม 2555 1,208 229 2,432 

1-30 มิถุนายน 2555 8,675 156 3,794 

1-31 กรกฎาคม 2555 19,661 527 3,930 

1-31 สิงหาคม 2555 16,443 375 3,595 

1-30 กันยายน 2555 18,880 630 2,564 

รวม 
108,782 4,057 45,891 

158,730 
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ฝ่ำยเทคโนโลยีกำรศกึษำ 
 

งำนบรกิำรโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรยีนปกติ 

อำคำร  28 
 

งำนบริกำร

ห้องเรียน

รวม / 

เดือน 

ปี 2554 ปี 2555 

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

2831 - 26 17 27 16 12 12 - 27 16 12 11 176 

2841 - 24 16 24 15 10 8 - 24 15 15 13 164 

2851 - 24 19 24 19 15 7 - 19 18 15 13 173 

2852 - 27 16 25 18 13 10 - 25 18 13 13 178 

2861 - 28 18 26 18 15 - - 26 18 18 18 185 

2862 - 28 18 18 19 17 8 - 18 19 18 18 181 

2871 - 26 17 28 17 15 12 - 28 17 18 17 195 

2872 - 26 17 26 16 16 10 - 26 16 16 16 185 

2881 - 26 16 25 16 16 10 - 25 16 16 16 182 

2882 - 22 14 22 18 14 8 - 22 14 14 14 162 

รวม - 257 168 245 172 143 85 - 240 167 155 149 1,781 

 

งำนบรกิำรโสตทัศนูปกรณ์  

ห้องประชุมชั้น 3    อำคำรอ ำนวยกำร 12 ชั้น 
 

งำนบริกำร

ห้องเรียน

รวม / เดือน 

ปี 2554 ปี 2555 

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

จ านวน 7 3 9 10 9 15 5 10 20 22 18 18 146 
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งำนบรกิำรโสตทัศนูปกรณ์ 

ห้องประชุมชั้น 5  อำคำรอ ำนวยกำร 12 ชั้น 
 

งำนบริกำร

ห้องเรียน

รวม / เดือน 

ปี 2554 ปี 2555 

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

จ านวน 8 2 5 8 13 19 7 18 17 25 29 19 170 

 

งำนบรกิำรโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรยีนปกติ 

อำคำรจันทรำ - กำญจนำภิเษก 
 

งำนบริกำร

ห้องเรียน

รวม / เดือน 

ปี 2554 ปี 2555 

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

15-0508 - - 18 20 22 20 10 - 18 23 18 24 173 

15-0603 - - 18 20 22 20 10 - 18 18 22 22 170 

15-0604 - - 18 20 23 20 10 - 17 20 24 24 176 

15-0605 - - 18 20 22 24 7 - 18 22 22 23 176 

15-0606 - - 18 20 22 20 7 - 18 20 22 20 167 

15-0607 - - 18 20 24 20 10 - 16 19 22 22 171 

15-0608-9 - - 20 24 24 20 - - 15 18 22 24 167 

15-0702 - - 18 20 22 20 - - 18 22 23 22 165 

15-0703 - - 18 20 22 18 5 - 18 18 22 22 163 

15-0704 - - 18 20 22 18 7 - 18 20 22 20 165 

15-0705 - - 18 20 22 17 5 - 18 23 18 24 165 

15-0707 - - 18 20 22 20 - - 17 20 24 24 165 

15-0708 - - 18 20 22 18 5 - 18 22 22 23 168 

15-0709 - - 18 18 22 20 10 - 18 20 23 23 172 

15-0902 - - 18 18 23 20 10 - 16 22 23 22 172 

15-0903 - - 18 17 22 20 8 - 15 19 22 22 163 

15-0904 - - 18 20 22 20 10 - 18 23 18 24 173 
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งำนบรกิำรโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรยีนปกติ 

อำคำรจันทรำ - กำญจนำภิเษก 
 

งำนบริกำร

ห้องเรียน

รวม / 

เดือน 

ปี 2554 ปี 2555 

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

15-0905 - - 18 18 20 22 10 - 18 22 22 23 173 

15-0907 - - 18 20 22 22 - - 18 20 22 20 162 

15-0908 - - 18 20 22 20 10 - 18 18 22 22 170 

15-0909 - - 18 20 20 22 10 - 17 22 23 22 174 

15-1003 - - 18 20 22 22 10 - 18 23 18 24 175 

15-1004 - - 18 22 22 23 10 - 18 18 22 22 175 

15-1005 - - 18 22 23 22 10 - 18 20 22 20 175 

15-1006 - - 18 22 22 20 10 - 18 22 22 23 177 

15-1008-9 - - 22 22 20 20 10 - 17 20 24 24 179 

รวม - - 474 523 573 528 194 - 454 534 566 585  4,431          

 

งำนบรกิำรโสตทัศนูปกรณ์  

หอประชุมใหญ่ 
 

งำนบริกำร

ห้องเรียน

รวม / เดือน 

ปี 2554 ปี 2555 

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

จ านวน 2 - 1 3 4 16 1 18 20 17 16 11 109 
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งำนบรกิำรโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรยีนปกติ 

อำคำร 29 
  

งำนบริกำร

ห้องเรียน

รวม / เดือน 

ปี 2554 ปี 2555 

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

29-2971 - - - 1 28 27 - - 27 26 28 28 165 

29-2973 - - - 2 27 27 - - 27 26 26 26 161 

29-2974 - - - - 28 27 - - 27 26 28 28 164 

29-2976 - - - - 28 27 - - 27 27 27 27 163 

29-2981 - - - 1 26 25 - - 25 25 25 27 154 

29-2991 - - - - - - - - - - - - - 

29-2992 - - - 1 27 28 - - 28 25 27 25 161 

รวม - - - 5 164 161 - - 161 155 161 161 968 

 

งำนบรกิำรข่ำวและเคเบิ้ลทีวี 
 

ปี 2554 ปี 2555 
รวม 

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

- - - - 15 9 7 5 10 9 12 15 82 

 

งำนบรกิำรถ่ำยทอดสดและบันทึกเทป  
 

ปี 2554 ปี 2555 
รวม 

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

- 1 1 - - 2 1 - 2 1 1 - 10 
 

งำนบรกิำรห้องวิทยมัลติมีเดีย  
 

ปี 2554 ปี 2555 
รวม 

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

- - - 1 1 - - - - - 1 1 4 
 



 
 

หน้า | 43  
 
  
 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นบริกำรวิชำกำรและฝึกอบรมส ำหรับนักศกึษำ 

สรุปโครงกำรฝึกอบรมทักษะคอมพวิเตอร์   

 รุ่นที่ 26   ภำคเรยีนที่ 2  ปีกำรศึกษำ 2554 

อบรมระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2555  -  15 มีนาคม 2555 

 

หลักสูตร ผ่ำนกำรอบรม  

ไม่

ผ่ำน 

IT03_2 (โปรแกรมส านักงาน Microsoft Excel 2007) 222 21 

IT06 (การสรา้งเว็บเพจเบือ้งต้น Macromedia Dreamweaver) 13 1 

IT08 (การใชง้าน โปรแกรม  Photoshop CS3) 116 12 

IT09 (การสรา้งสื่อมัลติมีเดียด้วย Macromedia Captivate ) 19 5 

รวม 370 39 
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IT03_2 (โปรแกรมส ำนักงำน 
Microsoft Excel 2007) 

IT06 (กำรสร้ำงเว็บเพจเบื้องต้น 
Macromedia 

Dreamweaver) 

IT08 (กำรใช้งำน โปรแกรม  
Photoshop CS3) 

IT09 (กำรสร้ำงสื่อมัลติมีเดียด้วย 
Macromedia Captivate ) 

ผ่ำนกำรอบรม  

ไม่ผ่ำน 
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สถิติกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS)   

ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2554 – 30 กันยำยน 2555 

 

กำรแจ้งปัญหำระบบ 

หน่วยงำน 

บุค
ลำ

กร
 

เง
ินเ
ดือ

น 

งบ
ปร

ะม
ำณ

 

จัด
ซื้อ

จัด
จ้ำ

ง 

กำ
รเ
งิน

 

บัญ
ชี 

E-
Do

c 

รวม 

ส านักงานอธิการบดี 7 1 8 2 12 1 5 36 

คณะวทิยาศาสตร์ - - - 2 - - - 2 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

- - - 1 - - - 1 

รวม 7 1 8 5 12 1 5 39 

 

- ระบบบุคลากร จ านวน   7  ครั้ง 

- ระบบเงินเดอืน จ านวน   1  ครั้ง 

- ระบบงบประมาณ จ านวน   8  ครั้ง 

- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน   5  ครั้ง 

- ระบบการเงนิ จ านวน 12  ครั้ง 

- ระบบบัญชี จ านวน   1  ครั้ง 

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน   5  ครั้ง 

                 รวม    39  คร้ัง 
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แผนภำพสถติิกำรแจ้งปัญหำระบบ 
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บุคลากร 

เงินเดือน 
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กำรติดตั้งระบบ 

หน่วยงำน จ ำนวนครั้ง 

ส านักงานอธิการบดี 35 

ส านักงานประกันคุณภาพ 2 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

คณะวทิยาศาสตร์ 5 

คณะวทิยาการจัดการ 3 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

คณะเกษตรและชีวภาพ 2 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 2 

ศูนย์ประสานงานหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 4 

รวม 56 

 

กำรขอสิทธิ์เข้ำใช้งำนระบบ 

หน่วยงำน จ ำนวนครั้ง 

ส านักงานอธิการบดี 37 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 2 

ส านักงานโครงการจัดการศึกษาส าหรับนักศกึษาจนี 1 

คณะวทิยาศาสตร์ 26 

คณะวทิยาการจัดการ 28 

คณะศึกษาศาสตร์ 13 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 

คณะเกษตรและชีวภาพ 17 

บัณฑติวิทยาลัย 2 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 8 

ศูนย์ภาษา 1 

ศูนย์การศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 3 

รวม 160 
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ผลกำรด ำเนินงำนบริกำรและงำนซ่อมบ ำรุง 

หน่วยงำน จ ำนวนครั้ง ลักษณะงำน 

คณะศึกษาศาสตร์ -   

คณะเกษตรและชีวภาพ -   

คณะมนุษยศาสตร์ 1   

คณะวทิยาการจัดการ 3  - ติดตัง้เครื่องคอม,ปริน้เตอร์ 

คณะวทิยาศาสตร์ 4  - Windows ขัดข้อง 

บัณฑติวิทยาลัย 1  - Internet ขัดข้อง 

วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก 2  - ระบบ Network ขัดข้อง 

ส านักงานประกันคุณภาพ 1  - เคลื่อนย้ายระบบภายในหนว่ยงาน 

ส านักงานอธิการบดี 17  - ติดตัง้โปรแกรม Scan Virus 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5  - ก าจัด Virus 

ส านักศลิปวัฒนธรรม -  - เครื่องเปิดไม่ติด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1  - ดาวนโ์หลด File ไม่ได้ 

กองคลัง 10  - ดูหนัง ฟังเพลง ไม่ได้ 

กองนโยบายและแผน 7  - เชื่อมตอ่ Wireless Lan 

กองบริหารงานบุคคล 15   

กองกิจการนักศึกษา 1   

กองอาคารสถานที่ 1   

ฝา่ยประชาสัมพันธ์ 7   

ฝา่ยพัสดุกลาง 2  - ติดตัง้เครื่องคอม,ปริน้เตอร์ 

ฝา่ยยานพาหนะ 2  - Windows ขัดข้อง 

ฝา่ยอนามัยและสุขาภบิาล 1  - Internet ขัดข้อง 

โรงแรมจันทรเกษมปารค์ 1  - ระบบ Network ขัดข้อง 

ฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ 5  - เคลื่อนย้ายระบบภายในหนว่ยงาน 

ศูนย์การศกึษาจันทรเกษม-สหะ

พาณชิย์ 3  - ติดตัง้โปรแกรม Scan Virus 

ศูนย์การศกึษาจันทรเกษม-เทคนิค

ชัยนาท -  - ก าจัด Virus 

ศูนย์การศกึษาจันทรเกษม-เศรษฐบุตร -  - เครื่องเปิดไม่ติด 
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หน่วยงำน จ ำนวนครั้ง ลักษณะงำน 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ -  - ตรวจสอบการส่งเมลล์ 

สระว่ายน้ าและศูนย์สุขภาพ -  - ดาวนโ์หลด File ไม่ได้ 

โรงเรียนสาธิตจันทรเกษม 5  - ดูหนัง ฟังเพลง ไม่ได้ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 1  - เชื่อมตอ่ Wireless Lan 

โครงการจัดการศกึษานักศึกษาจนี 1   

ศูนย์ภาษา 9   

ศูนย์ประสานงานการศกึษาทั่วไป 

โรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม 

1 

1   

รวม 108   

 

สถิติกำรให้บรกิำรซ่อมบ ำรุงงำนด้ำนเครือข่ำย   

สังกัดคณะ    

คณะวทิยาศาสตร์   22 ครั้ง    

จันทรเกษมปารค์   3 ครั้ง 

คณะศึกษาศาสตร์   8 ครั้ง 

คณะวทิยาการจัดการ  19 ครั้ง 

คณะมนุษยศาสตร์   14 ครั้ง 

บัณฑติวิทยาลัย   7 ครั้ง 

ศูนย์ ส ำนักฯ      

กองคลัง    4 ครั้ง 

ส านักประกันคุณภาพ  1 ครั้ง 

กองอาคาร    2 ครั้ง 

ตรวจสอบภายใน   1 ครั้ง 

ส่งเสริมวิชาการ   1 ครั้ง 

ประชาสัมพันธ์   2 ครั้ง 

ยานพาหนะ   2 ครั้ง 

นโยบายและแผน   2 ครั้ง 

สนอ.(กองกลาง)   2 ครั้ง 

กองพัฒนากิจการนักศึกษา  2 ครั้ง  
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บริหารงานบุคคล(ก.จ.)  1 ครั้ง 

ส านักวิทยบริการ   10 ครั้ง 

จันทรเกษมปารค์   3 ครั้ง 

หอจนี    2 ครั้ง 

         รวมทุกหน่วยงำน        105 คร้ัง 
 

สถิติกำรให้บรกิำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

              จ ำนวน 349 เครื่อง 
 

เดือน ตุลาคม 2554  3,216 คน 

เดือน พฤศจกิายน 2554  10 คน 

เดือน ธันวาคม 2554  5,456 คน 

เดือน มกราคม 2555  5,893 คน 

เดือน กุมภาพันธ์ 2555  5,820 คน 

เดือน มีนาคม 2555  3,793 คน 

เดือน เมษายน 2555  339 คน  

 

            รวมจ ำนวนผู้ใช้บริกำรทั้งหมด 24,527 คน 

 

งำนด้ำนพัฒนำเว็บเพจของหน่วยงำนภำยใน 

-  ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์หนา้เว็บ   703 ข่าว 

-  พัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ใหเ้ป็นปัจจุบันให้กับหนว่ยงาน   6  หน่วยงาน 

-  พัฒนาระบบรับสมัครฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นรุ่นที่ 26 (รับสมัครออนไลน์) 1 ระบบ 

ปรับปรุงข้อมูลผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

 1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

 2. เว็บไซต์ส านักงานประกันคุณภาพการศกึษา 

 3. เว็บไซต์ส านักงานตรวจสอบภายใน 

 4. เว็บไชต์ศูนย์การศกึษาเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 

 5. เว็บไชต์ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

 6. เว็บไชต์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลกำรด ำเนนิงำนด้ำนพัฒนำระบบ 

1. ด าเนนิการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ช่องทางส ารองความเร็ว  200/30 Mbps ออกทาง True internet 

2. ด าเนนิการเชื่อมต่อกับส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศกึษา (UniNet) ความเร็ว  

1 Gbps 

3. บริการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยโมเด็ม 120  คู่สายแบบดิจิตอล 

4. ด าเนนิการติดตัง้จุดเชื่อมต่อระบบเครือขา่ยไร้สาย (Access Point) ชนิดก าลังส่งสูง 4  ภายในพืน้ที่

มหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมดจากเดิมจ านวน  30  จุด  และขยายเพิ่มอกีจ านวน  4 จุด รวมเป็นจ านวน

ทั้งหมด  34  จุด  

5. ติดตัง้และปรับปรุงอุปกรณ์เครือขา่ยภายในมหาวิทยาลัยฯ 

           -  ติดตั้ง Switch  4  อาคารส านักงานอธิการบดี 

           -  ติดตั้งระบบ network   1  จุด 

           -  เดินสาย LAN 38 จุด 

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

  คือ ภาษาจนี  ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส  ภาษญี่ปุ่น  

7. สถิตกิารให้บริการ Wireless Lan  จ านวน  20,000  คน  (ส าหรับนักศกึษา)  

8. สถิตกิารให้บริการ Wireless Lan  จ านวน  700  คน  (ส าหรับอาจารย์ - เจ้าหน้าที)่  

 

ผลกำรด ำเนนิงำนเผยแพร่องค์ควำมรู้ IT  

    -     ขา่ว  IT น่ารู้เผยแพร่แบบออนไลน์    51   เรื่อง   
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รายงานผลโครงการปี 2555 
ต.ค. 2554-ก.ย. 2555 

โครงการ/กิจกรรม 
ว/ด/ป 

ที่ด าเนินการ  
สถานที่ 

ด าเนินการ 
สรุปผล 

การด าเนินการ 
1. สวนผักดาดฟา้ : พื้นที่
แห่งการเรียนรู้ 

ม.ค.-ส.ค.
2555 

ชั้น 8 
อาคารส านัก 
วิทยบริการฯ 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบุคลากร 42 คน / นักเรียนอนุบาลสาริน เยี่ยม  
ชมสวนผัก 17 คน 

-มีแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ  
-บุคลากรของส านักฯได้รับประทานผักปลอดสารพิษ 
-ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและรายการที่มีคา่เฉลีย่มาก
ที่สุดคือได้รับความรู้และประโยชน์ทีไ่ด้ร่วมงาน 

2. วันพ่อ วันแห่ง
คุณธรรม ตอน “มองผ่าน
หัวใจพ่อ” 

5 มี.ค.2555 ชั้น 1  
อาคารส านัก 
วิทยบริการฯ 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 176 คน 
-ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและรายการที่มีคา่เฉลีย่มาก
ที่สุด คือ วิทยากรมีความรอบรู้ในเร่ืองที่บรรยาย 

3.แนะน าการสืบค้น
สารสนเทศห้องสมุด จาก 
web OPAC 

18-22 มิ.ย.
2555 

ชั้น 1  
อาคารส านัก 
วิทยบริการฯ 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 177 คน 
-ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและรายการที่มีค่า เฉลี่ยมาก
ที่สุด คือเมนูต่างๆ มีความสะดวกในการใช้งานระยะ เวลาในการ
อบรมและสถานที่มีความเหมาะสม และท่านมีความเข้าใจในระบบ
การสืบค้นสารสนเทศ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทุกรายการ 

4. Book Tech Fair 24-26 ก.ค.
2555 

ชั้น 1  
อาคาร 28 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 51 คน/ รับฟังการบรรยายและอภิปราย 138 คน 
-ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและรายการที่มีคา่เฉลีย่มาก
ที่สุดคือร้านค้าให้บริการด้วยความสุภาพ 

5.สัปดาห์ห้องสมุด 24-26 ก.ค.
2555 

ชั้น1  
อาคารส านัก 
วิทยบริการฯ 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 57 คน 
-ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและรายการที่มีคา่เฉลีย่มาก
ที่สุด คือ น าความรู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมคร้ังนี้ไปใชป้ระโยชน์ 

6. เปิดโลกความงามด้วย
ภาพถ่าย ตอน “ธรรม
ภาพ” 

15 ส.ค.2555 ชั้น1  
อาคารส านัก 
วิทยบริการ 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษา 43 คน 
-ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 
ภาพถ่ายทีน่ ามาจัดแสดงน่าสนใจ 

7. Mobile Library 25 ส.ค.2555 ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 

พหลโยธิน 34 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 41 คน 
-มีห้องอ่านหนังสือ เพื่อเด็กและชุมชนพร้อมทั้งวัสดุและสื่อ
สารสนเทศให้บริการชุมชน  

-ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและรายการที่มีคา่เฉลีย่มาก
ที่สุดคือ โครงการนี้เปน็แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
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ประมวลภำพกิจกรรม 

ส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
 

มองผ่ำนหัวใจพ่อ 

5 มีนำคม 2555 
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Book  Tech  Fair 2012 

วันท่ี 24 - 26 กรกฎำคม พ.ศ.2555 
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เปิดโลกความงามด้วยภาพถ่าย ตอน ธรรมภาพ 

15 – 31 สงิหำคม 2555 
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Mobile  Library 

25 สงิหำคม 2555 

ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน พหลโยธิน 34 
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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 

    ที่ปรึกษา 
 

  ผู้จัดท า / รวบรวมข้อมูล 

    
 


	คำนำ.สารบัญ.pdf
	รายงานประจำปี55555.pdf

