
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มกีารด าเนินงาน

ต่างๆ ตามภารกิจของส านักวิทยบริการฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ ส านักวิทย-

บริการฯ จึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๖ เป็นผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อเผยแพร่แก่คณาจารย์ นักศกึษา บุคลากร 

ผูส้นใจทั่วไป ส านักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความรว่มมอืใน

การจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๖ ฉบับนีใ้ห้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน

ประจ าปีฉบับนี้คงเป็นประโยชนต์่อการพัฒนางานและมหาวิทยาลัยสืบไป 
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ประวัต ิ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนแทศ 

มหาวิทยาลัยราชภฎัจันทรเกษม 

ความเป็นมา 

 

หอสมุดวิทยาลัยครูจันทรเกษม  ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่อาคาร 1  ช้ันล่างมีขนาด 1 ห้องเรียนมีอาจารย์

ไข่มุก  มิลนิทะเลข เป็น บรรณารักษ์ และมีผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 คน 

เมื่อ พ.ศ.2511 มีผู้ใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น จึงย้ายห้องสมุดไปบริเวณช้ันล่างของอาคาร 2 

(อาคารศึกษาศาสตร์ปัจจุบัน) ซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางซึ่งบรรจุผู้ใชบ้ริการได้มากขึ้น 

ปี พ.ศ. 2518  ได้งบประมาณจากกรมฝึกหัดครู สร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ช้ัน

พืน้ที่ใช้สอย 1,162 ตารางเมตร  มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ 300 ที่นั่ง และเปิดให้บริการ แก่นักศึกษา 

ครู อาจารย์   โดยมีอาจารย์ บรรณารักษ์บริหารงานรวม 7 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

วันที่ 8 มิถุนายน 2519  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร ให ้

แผนก หอสมุด สังกัดในส านักงานอธิการบดี  

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

ผูเ้ป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนฝกึหัด 

ปี พ.ศ.2530  กระทรวงศกึษาธิการ จึงออกประกาศ เล่มที่ 104 ตอนที่ 73 ราชกิจจา-นุเบกษา 

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 

เป็นค่าปรับแต่งภายในอาคารใหม้ีสภาพสอดคล้องกับการใช้งาน ดูดี ทันสมัย ทั้งนี้มีการด าเนินการเป็น 

2 ขั้นตอน คือ จัดจ้างออกแบบ และจัดจ้างปรับปรุงตกแต่ง ในช่วงระหว่างการปรับตกแต่งภายใน

อาคารต้องขนย้ายส่วนท างานทั้งหมดกับส่วนบริการบางส่วนกลับมาที่อาคารมานิจ ชุมสาย ต่อเมื่อ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 การปรับแต่งภายในอาคารจึงแล้วเสร็จ  จงึขนย้ายทั้งหมดกลับมาที่ 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 าเนินของห้องสมุดตามแนวคิดใหม่ที่ให้บริการสื่อสารสนเทศหลากประเภท ทั้งระบบออฟไลน์ และ 

ออนไลน์ รวมทั้งมคีวามสวยงามทันสมัย  มสี่วนท าการดังนี ้  

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

หนังสือพมิพ,์ ห้องแสดงนิทรรศการ, บริการถา่ยส าเนา, ห้องอาเซียนศึกษา 

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

สิ่งพิมพ,์ สิ่งพมิพรั์ฐบาล, วารสารเย็บเล่ม, บริการตอบค าถามชว่ยการค้นคว้า, โครงการนักศกึษา 

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

ชัน้ 4 หนังสือท่ัวไป, บริการช่วยการค้นควา้, ห้องค้นคว้าเฉพาะบุคคล, หนังสอืวิจัยและวิทยานพินธ์ 

ชัน้ 5 
หนังสือท่ัวไป, หนังสือนวนิยาย/เร่ืองสั้น, หนังสือภาษาต่างประเทศ, งานจัดหาและวิเคราะห์

สารสนเทศ, ห้องเซิร์ฟเวอร์, มุมผ้าทอตอ่จากแม่ - เยาวชนคนรักษศ์ลิป์ถิ่นภูเขา 

ชัน้ 6 
บริการอินเตอร์เน็ต, บริการยืม/คืน/ชม สื่อโสตทัศน์, ห้องบริการเสียงตามประสงค์, งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์, ห้องเซิร์ฟเวอร์, งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ, ห้องรองผู้อ านวยการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ชัน้ 8 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา, ห้องบันทึกเสียง, ห้องมัลติมีเดีย, ห้องออกอากาศโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อ

การศึกษา 
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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  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด “ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ในการสร้างอาคารหลังใหม่ เพื่ อเป็นพื้นที่ส าหรับให้บริการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมฯ ห้องควบคุมระบบแม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อไว้

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

 ปี พ.ศ.2551 ปรับปรุงภูมิทัศนห์อ้งปฏิบัติการอาคาร 29 ช้ัน 2-6  

ชัน้ 2 ห้องรองผู้อ านวยการ, ห้องส านกังานฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ, ห้องประชุมฝ่าย 

ชัน้ 3 ห้องศูนยข์้อมูลมหาวิทยาลัย (Data Center), ห้องผู้ดูแลระบบ, ห้องซ่อมบ ารุง, ห้องปฏบัิตกิาร

ฝึกอบรมขนาด 60 ชุด 

ชัน้ 4 ห้องปฏบัิตกิารฝึกอบรมขนาด 33 ชุด 

ชัน้ 5 ห้องบริการสืบค้นขอ้มูลสารสนเทศ 

ชัน้ 6 ห้องบริการสืบค้นขอ้มูลสารสนเทศ 
  

สถานที่ด าเนินการ 

อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ช้ัน   

อาคาร 29 ช้ัน 2-6 ฝ่ายเทคโนโลยีสาสนเทศ   

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

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

  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 

  12.  นายเกียรติพงษ์   ยอดเยี่ยมแกร 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
 

http://arit.chandra.ac.th 
 

http://arit.chandra.ac.th/
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ปรัชญา 

“ศูนย์กลางการเรยีนรู้ สู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย สารสนเทศกว้างไกล ร่วมใจให้บริการ” 

 

วสิัยทัศน์ 

  

เป็นแหล่งบริการสื่อสารสนเทศ  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงาน

บริการวิชาการ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรูด้้วยตนเอง 

 

พันธกิจ 

 

1. ผลิต เผยแพร่ และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

2. การพัฒนาเครือข่ายความรว่มมอืทรัพยากรสารสนเทศในระดับชาติ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานคุณภาพ 

4. เป็นแหล่งอบรมทักษะการใชท้รัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคล    

ทั่วไป 

 

อัตลักษณ์ 
 

“บริการด้วยใจ รู้ใช้เทคโนโลยี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรชัญา  วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  วตัถุประสงค ์ นโยบาย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

ส านักงาน
ผูอ้ านวยการ 

ฝ่าย 
วิทยบริการ 

ฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

-งานจัดหาและวิเคราะห์
สือ่สารสนเทศ 
-งานบรกิารสือ่สารสนเทศ 
-งานสิง่พมิพต่์อเนื่อง 
-งานเทคนิคสือ่สารสนเทศ 
-งานบริการตอบค าถาม
เพื่อการคน้ควา้ 
-ง า นอบรมก า ร สืบ ค้ น
ขอ้มลูสารสนเทศ 
 
 
 
 
    

-งานผลติ สือ่โสตทศัน์ 
-งานเคเบิ้ลทีวี / โทรทัศน์
วงจรปิด 
-งานบริการเทคโนโลยีทาง
การศกึษา 
-งานบรกิารเครื่องเสยีง 
-งานบรกิารบนัทกึเทป 
วดีทิศัน์ 

-งานอบรมและพฒันา  
  บุคลากรดา้นเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
-งานระบบเครือข่ ายแล ะ
พฒันาระบบสารสนเทศ 
-งานระบบ ฐานขอ้มลู  
-งานพฒันาโฮมเพจ 
-งานซ่อมบ ารุง 
-งานบรกิารสบืคน้ 
สารสนเทศ 
-งานบรกิาร e-Learning  

รองผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายวิทยบริการ 

รองผูอ้ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูอ้ านวยการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
คณะกรรมการประจ าส านัก 
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บทบาทและหน้าที่ของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีการ

แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน  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 าบัตรนักศกึษา 

  4.11 งานรับสมัครนักศึกษา 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มพีืน้ที่ใหบ้ริการแยกเป็น 2 อาคาร  ประกอบด้วย

อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ช้ัน  และอาคาร 29  ช้ัน 2 - ช้ัน 6 

   

อาคารส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  8  ชั้น  

  จัดพืน้ที่ใหบ้ริการดังนี้ 

 ชั้น 1 

 -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 

 -  บริการสอบถาม 

 -  บริการรับฝากของ 

 -  บริการอ่านหนังสือพมิพ์ 

 -  บริการวารสารปัจจุบัน , ลว่งเวลา 

 -  บริการหอ้งนทิรรศการ  

 -  เครื่องตรวจอัตโนมัติ 

 -  มุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner) 

 -  มุมคุณธรรม (Moral Center) 

 -  หอ้งอาเซียนศกึษา 

  -  บริการถ่ายส าเนา 

 -  ลิฟท์ และบันไดทางขึ้น - ลง 

 ช้ัน  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 6 เครื่อง 

  -  มีเครื่องปริ๊นเตอร ์สลิป 2 เครื่อง 

   -  บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000 - 300  

  -  บริการยืม – คืน หนังสือ 

  -  หอ้งหนังสอืกฎหมาย  

  -  หอ้งค้นคว้าเฉพาะบุคคล 

 ชั้น  4 

  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง 

  -  บริการหนังสือทั่วไป หมวด 400 - 700 

  -  บริการหนังสือวิจัย วิทยานิพนธ์ และหนังสือโครงการต าราราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

  -  หอ้งค้นคว้าเฉพาะบุคคล 

  -  หอ้งบัณฑิตศึกษา 

 ชั้น  5 

  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง 

  -  เครื่องปริน้เตอร์ 1 เครื่อง 

  -  บริการหนังสือทั่วไป หมวด 800 - 900 

  -  บริการหนังสือนวนยิาย  เรื่องสัน้ 

  -  บริการหนังสือภาษาต่างประเทศ 

  -  งานจัดหาและวิเคราะหส์ารสนเทศ 

  -  มุมผ้าทอต่อจากแม่ - เยาวชนคนรักษ์ศิลป์ถิ่นภูเขา 

 ชั้น  6 

  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 57 เครื่อง 

  -  มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 

  -  มีเครื่องปริ๊นเตอร ์1 เครื่อง 

  -  บริการอินเทอร์เน็ต 

  -  บริการวีดทิัศน์ 

  -  บริการเสียงตามประสงค์ 

  -  งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  

  -  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  -  หอ้งเซิรฟ์เวอร์ 
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 ชั้น  7 

  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง 

  -  มีเครื่องปริ๊นเตอร ์2 เครื่อง 

  -  เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 

  -   ส านักงานผู้อ านวยการ 

  -  หอ้งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  -  หอ้งรองผูอ้ านวยการฝ่ายวิทยบริการ 

  -  หอ้งรองผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  -  หอ้งหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

  -  หอ้งหัวหน้าฝา่ยวิทยบริการ 

  -  หอ้งหัวหน้าฝา่ยเทคโนโลยีการศกึษา 

   -  หอ้งประชุมวิทยสภา 

  -  หอ้งประชุมวิทยสมาคม  1 

  -  หอ้งประชุมวิทยสมาคม  2 

  -  หอ้งประชุมวิทยสมาคม  3 

  -  หอ้งประชุมวิทยสมาคม  4 

 ชั้น  8 

  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 เครื่อง 

  -  มีเครื่องปริ๊นเตอร์ 3 เครื่อง 

  -  มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 

   -  หอ้งมัลตมิีเดีย 

  -  ฝา่ยเทคโนโลยีการศกึษา 

  -  หอ้งตัดตอ่ 

  -  หอ้งบันทึกเสียง 

  -  งานซ่อมบ ารุงโสตทัศนวัสดุ 

 ภายในอาคาร 8 ช้ัน มีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 110 เครื่อง 
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อาคาร  29  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   ชั้น  2 - 6  จัดพืน้ที่ใหบ้ริการดังนี้ 

 ห้อง 2926   รองผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  -  เครื่องคอมพิวเตอร์ 1  ชุด 

  -  เครื่องพิมพ์  1  เครื่อง 

  -  โทรศัพท์  1  เครื่อง 

 ห้อง 2924   ห้องส านักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  -  เครื่องคอมพิวเตอร์  6  ชุด 

  -  เครื่องพิมพ์   4  เครื่อง 

-  โทรศัพท์   6  เครื่อง 

-  โทรสาร   1  เครื่อง 

-  เครื่องถ่ายเอกสาร  1  เครื่อง 

-  ตู้เก็บวัสดุ – อุปกรณ์  3  ตู ้

-  โต๊ะท างาน   6  ชุด 

 ห้อง 2932  ห้องเก็บครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร ์

  -  เครื่องพิมพ์   8  เครื่อง 

  -  เครื่องแม่ขา่ยคอมพิวเตอร์  3  ชุด 

 ห้อง 2935   ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 

  -  เครื่องแม่ขา่ยคอมพิวเตอร์ 28  ชุด 

-  โทรศัพท์   1  เครื่อง  

 ห้อง 2936   ห้อง Admin ผู้ดูแลระบบ 

  -  เครื่องคอมพิวเตอร์  4  ชุด 

  -  เครื่องพิมพ์   1  เครื่อง 

  -  โทรศัพท์   2  เครื่อง 

 ห้อง 2937  ห้อง e_Learning 

  -  เครื่องคอมพิวเตอร์  3  ชุด 

  -  เครื่องพิมพ์   1  ชุด 

  -  โทรศัพท์   2 เครื่อง 

 ห้อง 2938  ห้องปฏิบัติการฝึกอบรม 

  -  เครื่องคอมพิวเตอร์  67  ชุด 

  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง 

  -  เครื่องกระจายสัญญาณ 3 เครื่อง 
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ห้อง 2944  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  -  เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 

  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 

  -  เครื่องกระจายสัญญาณ 2  เครื่อง 

 ห้อง 2946  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  -  เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 

  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 

  -  เครื่องกระจายสัญญาณ 2 เครื่อง 

 เคาน์เตอร์บรกิารชั้น 4 

  -  โทรศัพท์   1 เครื่อง 

 ห้อง 2951   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  -  เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 

  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 

  -  เครื่องกระจายสัญญาณ 2  เครื่อง 

ห้อง 2953   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  -  เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 

  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 

  -  เครื่องกระจายสัญญาณ 2 เครื่อง 

 ห้อง 2954   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  -  เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 

  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 

  -  เครื่องกระจายสัญญาณ 2 เครื่อง 

 ห้อง 2955   ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ บรษิัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) 

  -  เครื่องคอมพิวเตอร์  2  ชุด 

  -  โทรศัพท์   1 เครื่อง 

 ห้อง 2956   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

  -  เครื่องคอมพิวเตอร์  34  ชุด 

  -  เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 1  ชุด 

  -  เครื่องกระจายสัญญาณ 2  เครื่อง 
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 เคาน์เตอร์บรกิารชั้น 5 

  -  เครื่องคอมพิวเตอร์  1  ชุด 

  -  ทีว ีLCD   1  เครื่อง 

  -  โทรศัพท์   1 เครื่อง 

 ภายในอาคารมีเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ของฝ่าย IT จ านวน 4 ตัว นอกจากนั้นกอง

อาคารสถานที่จะเป็นผูก้ ากับดูแล 

 

 

 
 

 

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 8  คน 

6 ลูกจา้งช่ัวคราว 37  คน 

 รวมจ านวนบุคลากร 51  คน 
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ผู้บริหาร 

 

นายเกยีรติพงษ ์ ยอดเยี่ยมแกร  ผู้อ านวยการส านักวทิยบริการฯ 

  หน้าท่ี 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรฝ่ายวิทยบรกิาร  

  

         

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ สวัสดิน์ะที  รองผู้อ านวยการส านักวทิยบรกิารฯ 

 หน้าท่ี 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรฝ่ายวิทยบรกิาร  

2. ให้ค าปรกึษาและแนะน าแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

 

          

 

นางสาวดารัด  มุกดาอดุม   รองผู้อ านวยการส านักวทิยบรกิารฯ 

หน้าท่ี 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

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 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

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 

    

 

นาย ธีรพร  พงษพ์ุฒ  ต าแหน่ง เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทั่วไป 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

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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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 

    

 

นางสาวสุนิสา  สุวรรณทอง  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
ภาระงานที่รับผดิชอบ 

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 

 

นางสาวกรรณิกา  กายโรจน์  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ 
ภาระงานที่รับผดิชอบ 

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 
 ภาระงานที่รับผดิชอบ 

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 ข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในรูปอเิล็กทรอนิกส ์

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. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ 

    

 

นางสาว รัตนาภรณ ์ แสนดวง  ต าแหน่ง บรรณารักษ ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. วิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ ์

2. ตรวจสอบข้อมูลหนงัสือในฐานข้อมูล Magic Library 

3. แก้ไขข้อมูลสื่อสิง่พิมพ์ในโปรแกรม Magic Library 

4. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ 

    



รายงานประจ าปี 2556 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
 

19 

 

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 



รายงานประจ าปี 2556 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
 

20 

 

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 

    



รายงานประจ าปี 2556 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
 

21 

 

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. ฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

    

 

นางสาว อัจฉรา  เชยกลิ่น  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลู 

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 

 

นายจักรราช  พลอยเพ็ชร  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมดุ 

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 และหนังสือราชภฏัและอ่านชัน้ 

    

 

 นางสาว ภัทรวด ี สร้อยระย้า  ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่ห้องสมดุ  

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

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 
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เทคโนโลยีการศึกษา 

 

นาย สมพร  ดวงเกษ ต าแหนง่ หัวหนา้งานผลิตสื่อการเรียนการสอน-เคเบิล้ทีว ี

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ดูแลงานผลิตสื่อการเรียนการสอนงาน-เคเบิล้ทีว ี

2. ดูแลกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ / งานวสัดุกราฟฟิก 

3. ดูแลตัดต่อเทปโทรทัศน์ / กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4. ดูแลบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย 

5. ดูแลงานผลิตสื่อมัลตมิีเดีย 

  

 

  

 

  นาย ณรงค์ฤทธิ ์ใจรักษ์   ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนปูกรณ ์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทกึเทปโทรทัศน์การเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิีเดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 

 

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 ์ 
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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 ์ 

 

 นาย สุรสนิธุ ์ วัฒนจรยิา ต าแหน่ง พนักงานห้องปฏบิัตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานบริการห้องเรียนรวมอาคาร 28 

2. งานบริการห้องเรียนปกติอาคาร 28 

3. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์  

4. บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย 

5. งานบันทกึสื่อการเรียนการสอน 

 

  นาย ฤทธิ์  มุขเงิน   ต าแหนง่ พนักงานห้องปฏบิัตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

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 
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นาย เอนก  ประสานศร ี ต าแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทกึเทปโทรทัศน์การเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิีเดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

    

 

นางสาว ปิยะธิดา  เกิดปราโมทย ์ ต าแหน่ง พนักงาน

ห้องปฏบิัตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทกึเทปโทรทัศน์การเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิีเดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

    

 

นาย เชดิชัย  อ่อนละมุล  ต าแหน่ง พนักงานห้องปฏบิัตกิาร

โสตทัศนูปกรณ ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทกึเทปโทรทัศน์การเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิีเดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

    

 

นายวิษณุ  จิตตรุ่งเรือง  ต าแหน่ง ช่างเทคนิค 

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 มหาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม 

    

 

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  
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นาย นิรชา  เสือนาค  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

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 

    

 

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 

    

 

 
 

 

 

 

นายธรรมรัตน์  ม่วงอยู่  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 ให้ใชง้านได้สมบูรณ์แบบ 

10. ให้ค าแนะน าทางโทรศัพท์ ใหก้ับอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
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 นายธนกฤต  ตันฑวณิช  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/นโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 6. ประสานงานระหว่างทมีงานของบริษัทกับผูรั้บผดิชอบการใชง้านระบบ 

7. สามารถปรับแก้รายงานโปรแกรมเร่งด่วนได้ พร้อมแนะน าการใชง้านและรับแจ้งปัญหาจาก User 

8. จัดบริหารพืน้ที่และบัญชีผู้ใช้งานให้แกห่น่วยงานภายในสถาบัน 

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/นโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 6. ประสานงานระหว่างทมีงานของบริษัทกับผูรั้บผดิชอบการใชง้านระบบ 

7. สามารถปรับแก้รายงานโปรแกรมเร่งด่วนได้ พร้อมแนะน าการใชง้านและรับแจ้งปญัหาจาก User 

8. จัดบริหารพืน้ที่และบัญชีผู้ใช้งานให้แกห่น่วยงานภายในสถาบัน 

9. จัดท าระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบัน ในส่วนที่ขาดผูรั้บผดิชอบโดยตรง 

 

 

 

 

นายจิรวุฒ ิ เชยกลิ่น  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. ตรวจสอบดูแลฐานข้อมูลกลางของมหาวทิยาลัยฯให้ท างานได้ตามปกติ 

2. ติดตั้งค่าพิเศษต่างๆ เช่น config,default และค่าควบคุมของระบบ 

3. วิเคราะห ์ออกแบบ แก้ไขหรือปรับปรุงงานนอกเหนือจากที่ระบบของบรษิัทท าไว้ให้ 

4. ด าเนินการติดตั้งซอต์แวรระบบ MIS บนเคร่ืองลูกข่าย 

5. สร้าง User และก าหนดสทิธ ิในการเข้าถึงข้อมูลให้ User ต่างๆ ให้สอดคล้องกบัแนวทาง/นโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ 

 6. ประสานงานระหว่างทมีงานของบริษัทกับผูรั้บผดิชอบการใชง้านระบบ 

7. สามารถปรับแก้รายงานโปรแกรมเร่งด่วนได้ พร้อมแนะน าการใชง้านและรับแจ้งปญัหาจาก User 

8. จัดบริหารพืน้ที่และบัญชีผู้ใช้งานให้แกห่น่วยงานภายในสถาบัน 

9. จัดท าระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบัน ในส่วนที่ขาดผูรั้บผดิชอบโดยตรง 
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นายชัชวาล  ถาวรสทุธิ์  ต าแหน่ง 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 

    

 

 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 เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

2. ดูแลความสะอาดห้อง  และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพรอ้มใช้ 

3. Update ข้อมูล IT Knowledge 

4. ให้การฝึกอบรมตามโครงการทักษะคอมพิวเตอร์ 

5. การแก้ไขปญัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบือ้งต้นจาก หน่วยงานภายในที่ร้องขอ 

6. ให้ค าแนะน า  สอน  และสาธิตใหก้ับนักศึกษารวมทั้งนกัศึกษาช่วยงานและฝึกงาน 

7. งานฝกึประสบการณ์วชิาชีพต่างๆ ของนักศกึษาที่เข้ามาฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน 
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งบประมาณ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ได้รับจัดสรร

งบประมาณในปีการศึกษา  พ.ศ.2556  ดังนี้ 

 1.  เงินงบประมาณแผน่ดิน    2,698,000.00 บาท 

 2.  เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้   5,461,800.00 บาท 
 

 

สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 

จัดสรร 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ่าย 

ร้อยละ      

ท่ีใชไ้ป 

งบประมาณแผน่ดนิ    

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

   โครงการ 1 บริหารจัดการงานของหนว่ยงาน 2,698,000 2,692,331.69 100 

งบประมาณเงินรายได ้    

แผนงาน : บริหารการศกึษาระดับอดุมศกึษา 

   โครงการ 3 บริหารจัดการงานของหนว่ยงาน 1,685,300 1,641,709.27 97 

   โครงการ 4 จัดหาครุภัณฑ์ส านักวทิยบริการฯ  231,400 229,996.50 99 

   โครงการ 5 จัดหาครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 128,000 127,775 100 

   โครงการ 6 ฝึกอบรมทักษะคอมพวิเตอร์ส าหรับนักศกึษา 41,000 40,989.24 100 

   โครงการ 7 การพัฒนาระบบการสอน e-Learning 57,500 56,396 98 

   โครงการ 8 ปรับปรุงทัศนียภาพส านักวิทยบริการฯ 30,020 29,668 99 

   โครงการ 9 ศกึษาดูงานและการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา 190,000 177,119.02 93 

   โครงการ 10 พัฒนาบุคลากร 44,000 43,771.60 99 

แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหท้ั่วถึงและเป็นธรรม 

   โครงการ 2 บริการวิชาการ 110,480 92,480.96 84 

   โครงการ  บริหารจัดการมหาวทิยาลัย 1,380,000 1,356,996.52 98 

   โครงการ  อบรมเชงิปฏบัิตกิารส าหรับบุคลากรภายนอก 32,800 32,798.36 100 
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24 

กจิกรรมพัฒนาบุคลากร 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อ

พัฒนาความรูค้วามสามารถ  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556  รายละเอียดดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี 
เรื่องท่ีเข้าร่วมอบรม  

/ สัมมนา 
สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 

7-9 พ.ย. 55 การสัมมนากลุ่ มผู้ ใ ช้ โปรแกรม

ห้องสมุดอัตโนมัติ เมจิกไลบราร ี

คร้ังที่ 12 

จังหวัดนครราชสีมา 1.ดร.กนกรัตน์  ยศไทร 

2.น.ส.วาสนา  มณโีนนโพธิ์ 

 

20-23 พ.ย.55 ฟุดฟิดฟอไฟ. . .พร้อมไหมจะโก

อินเตอร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 1.ดร.กนกรัตน์  ยศไทร 

2.น.ส.รัชน ี ตันพันเลิศ 

3.นางวาสนา  มัสตูล 

29 ม.ค.-1 

ก.พ.56 

มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างห้องสมุด (The New 

Dimension of Library Looperation 

Development 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

จังหวัดล าปาง 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

2.น.ส.อัญชนา  ธาตุบุรมย์ 

3.นางวาสนา  มัสตูล 

4.น.ส.รัชนี  ตันพนัเลิศ 

5.นางผกา  มันดนิแดง 

6.นายธรรมรัตน ์ มว่งอยู่ 

7.นายธนกฤต  ตัณฑวนชิ 

8.นายยุทธชัย  รักพานิช 

7-8 ก.พ. 56 การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว

ประเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

อุบลราชธาน ี

1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

2.ดร.กนกรัตน์  ยศไกร 

 

11 ก.พ. 56 ก า รค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ พื่ อ ส ร รห า

ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คร้ังที่ 5 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

1.ผศ.จนัทรัตน ์ กิ่งแสง 

2.ดร.กนกรัตน์  ยศไกร 

3.น.ส.อัญชนา  ธาตุบุรมย์ 

4.นางวาสนา  มสัตลู 

14-15 ก.พ. 56 การจัดเก็บข้อมูลรายการวัสดุดิจทิัล

ประเภทสื่อโสตทัศน์ โครงการจัดเก็บ

เอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 

(Thai Digital Collection)  

ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

1.นายกฤษฎา  พลูยรัตน์ 

2.น.ส.อัญชนา  ธาตุบุรมย์ 
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วัน/เดือน/

ป ี

เรื่องท่ีเข้าร่วมอบรม / 

สัมมนา 

สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 

28 ก.พ.-1 

มี.ค.56 

เรียนรูไ้ปกับห้องสมดุยุคใหม ่

(Live and Learn in the Modern 

Library) 

โรงแรมแลนด์มารค์ กรุงเทพ 1.นายฐารัตน ์ ฉัตรภมูิ 

2.นส.วาสนา มณีโนนโพธิ ์

3.น.ส.วรรด ี นพรัตน์ 

21-22 มี.ค.

56 

Thailand Conference on Reading 

2013 

โรงแรมเอเชยี กรุงเทพ 1.นางวาสนา  มัสตูล 

2.นางผกา  มนัดนิแดง 

3.น.ส.สุนสิา สุวรรณทอง 

3 พ.ค. 56 ความส าเร็จของการบูรณาการ

ภารกิ จหลักของสถาบันอุดม 

ศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 1.น.ส.ดารัณ  ดอนหัวล่อ 

16-17 พ.ค.

56 

การลงรายงานบรรณานุกรม

วารสารตามมาตรฐาน MARC 21 

โรงแรมแลนด์มารค์ กรุงเทพ 1.น.ส.รัชน ี ตนัพันเลิศ 

2.น.ส.ภัทรวดี สรอ้ยระยา้ 

22-23 พ.ค.

56 

การพัฒนาบุคลากรงานบรกิาร

ห้องสมุดและการสรา้งเครอืขา่ย

ความร่วมมือระหว่างห้องสมดุ 

สถาบันบัณฑติพัฒน 

บรหิารศาสตร์ 

1.น.ส.อัญชนา  ธาตุบุรมย ์

2.น.ส.รภติพร  เสตะปุระ 

28 พ.ค. 56 การประยุกต์แนวคดิการสรา้งแบ

รนด์และการสรา้งคุณคา่ในการ

บรกิารห้องสมุดสมัยใหม ่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1.นางวาสนา  มัสตูล 

2.น.ส.รัชน ี ตันพันเลิศ 

 

29 พ.ค. 56 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 

2556 ส าหรับสถาบนัการศึกษา 

อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพ 1.นายเกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 

4 มิ.ย. 56 การใช้วารสารออนไลน์ฐานขอ้มูล 

Emerald 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ 1.น.ส.รภติพร  เสตะปุระ 

2.น.ส.เจริญจติร กิตติวริยิะพนัธ์ 

28 มิ.ย. 56 การใช้ eBooks on EBSCONOST 

เพื่อการสืบค้น 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ 1.น.ส.รัตนาภรณ ์ แสนดวง 

2.นางผกา  มนัดนิแดง 

3.นายฐารตัน์  ฉัตรภูติ 

15-17 ก.ค.

56 

การด าเนินกจิกรรมบนระบบ

เครอืข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนา

การศึกษา คร้ังที่ 27 (27th 

WUNCA) 

มหาวิทยาลยัมหิดล จงัหวัด

กาญจนบุร ี

1.นายเกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 

2.นายอ านาจ สวัสดิ์นะที 

3.นายจิรวุฒิ  เชยกลิ่น 

4.นายชัยยุทธ  ด าหนก 

5.นายธนกฤต  ตัณฑวณชิ 

6.นายธรรมรัตน์  ม่วงอยู่ 

7.นายฐารัตน ์ ฉัตรภตูิ 

8.นายทรงพล  จนัทรห์อม 
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วัน/เดือน/

ป ี

เรื่องท่ีเข้าร่วมอบรม / 

สัมมนา 

สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 

24 ก.ย.56 การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ

จัดท าแนวน โยบายและแนว

ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

 

โรงแรม ทีเค พาเลส กรุงเทพ 1.ผศ.อ านาจ สวัสดิ์นะที 
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ผลการด าเนนิงาน 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

ผลงานในรอบปี จ านวน หน่วย 

1.  งานบริหารและธุรการ   

      -  ลงทะเบียนหนังสือ (เข้า) 1,119 ฉบับ 

      -  ลงทะเบียนหนังสือ (ออก) 490 ฉบับ 

      -  จดหมายตอบขอบคุณ 674 ฉบับ 

      -  พิมพ์ค าสั่ง 17 ฉบับ 

      -  พิมพ์บันทึกข้อความ 306 เรื่อง 

      -  จัดประชุมต่างๆ ภายในส านัก 11 ครั้ง 

      -  ติดต่อสง่บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาและอบรม 17 ครั้ง 

      -  บริการหอ้งประชุม 20 ครั้ง 

      -  ด าเนินการบ ารุง รักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 27 ครั้ง 

      -  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 1   เล่ม 

      -  จัดเตรียมเอกสารเพื่อการประเมิน 3   ครั้ง 

      -  จัดท ารายงานประจ าปี  1  เล่ม 

2.  งานการคลังและพัสดุ   

      -  จัดท าบัญชคีวบคุมการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 4 ครั้ง 

      -  ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจา้ง 172 เรื่อง 

      -  จัดหาครุภัณฑ์ 16 รายการ 

      -  ส ารวจวัสดุและครุภัณฑ์ 2 ครั้ง 

3.  งานนโยบายและแผน   

     -  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่าย

งบประมาณ 

5 ครั้ง 

     -  จัดท าแผนกลยุทธ์ - เล่ม 

     -  ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ 4 ครั้ง 
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ฝ่ายวิทยบริการ 

 

ผลการด าเนินงานในรอบปี 

(1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556) 

ฝ่ายวิทยบริการ  ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ผลงาน จ านวน หน่วยนับ 

งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ   

1. จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสอืภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 4,327 ชื่อเรื่อง 

2. จัดหาสื่อโสตทัศน ์(CD-ROM/ VCD / DVD) 395 ชื่อเรื่อง 

3. จัดหาหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ ebook (ฐานขอ้มูล iG Publishing)  38 ชื่อเรื่อง 

4. วิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 4,327 ชื่อเรื่อง 

5. วิเคราะห์สื่อโสตทัศน ์  (CD/ CD-ROM/ VCD/ DVD) 465 ชื่อเรื่อง 

6. ประทับตราและลงทะเบียน สื่อสารสนเทศ  9,900 เล่ม 

7. บันทึกข้อมูลสื่อสารสนเทศ  4,327 ชื่อเรื่อง 

8. บันทึกข้อมูลสื่อโสตทัศน์ 465 ชื่อเรื่อง 

9. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ 621 ชื่อเรื่อง 

งานสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง   

1. จัดหาวารสารและหนังสอืพิมพ์ 11 ชื่อเรื่อง 

2. ส ารวจความตอ้งการสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่อง (วารสาร, หนังสือพิมพ์) 4 ครั้ง 

3. สมัครสมาชิกและต่ออายุวารสาร 4 ครั้ง 

4. ประทับตราและลงทะเบียนวารสาร/หนังสือพมิพ์ 7,909 เล่ม 

5. วิเคราะห์ดรรชนีวารสาร (ร่างบัตรและให้หัวเรื่อง) 1,909 ชื่อเรื่อง 

6. บันทึกข้อมูลดรรชนีวารสาร 520 ชื่อเรื่อง 

7. บริการให้ยืมวารสาร/หนังสือพิมพ์ถ่ายเอกสาร 451 เล่ม 

8. บริการหนังสือพิมพ์/วารสารฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา 7,909 ฉบับ 

9. แนะน าวารสารใหม่ขึ้นเว็บไซต์ส านักฯ 72 ชื่อเรื่อง 

10. คัดเลือกวารสารฉบับล่วงเวลาเข้าเล่ม 230 เล่ม 

11. คัดแยกและลงทะเบียนสิ่งพิมพ์ได้เปล่า 2,581 เล่ม 
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ล าดับ ผลงาน จ านวน หน่วยนับ 

งานซ่อมบ ารุงสื่อสารสนเทศ   

1. เข้าปกงานวจิัยและวิทยานิพนธ์ 300 เล่ม 

2. เข้าเล่มวารสารฉบับล่วงเวลา 271 เล่ม 

3. เขียนสันวารสารฉบับล่วงเวลา 271 เล่ม 

4. เสริมใบรองปกหนังสือใหม่ 1,563 เล่ม 

งานเทคนิคทรัพยากรสารสนเทศ   

1. เจาะ- เย็บเล่ม,ทากาว หนังสือภาษาไทย+ อังกฤษ 6,360 เล่ม 

2. ติดแถบแมเ่หล็กหนังสอื ภาษาไทย + อังกฤษ 9,900 เล่ม 

3. พิมพ์และตดิสันหนังสอื ภาษาไทย + อังกฤษ 9,900 แผ่น 

4. พิมพ์และตดิบาร์โค้ดหนังสือ ภาษาไทย+ อังกฤษ 19,800 แผ่น 

5. พิมพ์และตดิสัน ซีดรีอม / วีซีดี / ดีวีด ี 422 แผ่น 

6. พิมพ์และ ตดิบาร์โค้ด ซีดีรอม / วีซีดี / ดวีีดี 1,478 แผ่น 

7. ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลก่อนออกให้บริการ 9,900 เล่ม 

งานบรกิารสื่อโสตทัศน์   

1. บริการสื่อโสตทัศน์ 8,354 รายการ 

2. บริการยืมสื่อโสตทัศน์ 191 รายการ 

3. บริการคืนสื่อโสตทัศน์ 198 รายการ 

4. บริการหอ้งเสียงตามประสงค์ (คาราโอเกะ) 82 ครั้ง 

5. บริการหอ้งชมสื่อมัลติมีเดีย  36 ครั้ง 

6. แนะน าสื่อมัลติมีเดียใหม่ 10 ครั้ง 

7. แทงจ าหน่ายสื่อโสตทัศนใ์นฐานขอ้มูลหอ้งสมุด 1,661 รายการ 

งานบรกิารสื่อสารสนเทศ   

1. บริการยืมหนังสือ 17,979 เล่ม 

2. บริการคืนหนังสอื 17,004 เล่ม 

3. บริการคืนหนังสอืล่วงเวลา 399 เล่ม 

4. บริการตรวจสอบหนี้สนิก่อนจบการศกึษา/ย้าย/ลาออก 3,778 คน 

5. บริการสมัครสมาชิกส าหรับ อาจารย์และบุคลากร 15 คน 

6. บริการหอ้งสัมมนากลุ่ม 7,392 คน 

7. บริการให้ยืมหนังสอืถ่ายเอกสาร 177 เล่ม 
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ล าดับ ผลงาน จ านวน หน่วยนับ 

8. บริการจัดแสดงหนังสอืใหม่ 8,118 เล่ม 

9. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 2,400 ครั้ง 

10. บริการหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  124,807 เล่ม 

11. บริการงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 4,408 ชื่อเรื่อง 

12. บริการฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 23 ฐาน 

13. บริการแนะน ารายการบรรณานุกรมหนังสือใหม่ 12 ครั้ง 

14. บริการแนะน าการสบืค้นสารสนเทศจาก web OPAC 120 คน 

15. บริการแนะน าหนังสือใหม่ขึ้นเว็บไซน์ 40  ชื่อเรื่อง 

16. บริการอบรมการสบืค้นฐานข้อมูลสารสนเทศของหอ้งสมุด 243 คน 

17. จัดเก็บและเรียงหนังสอืขึน้ช้ันเพื่อให้บริการ 144,900 เล่ม 

18. แทงจ าหน่ายหนังสือเก่าในฐานข้อมูลหอ้งสมุด 11,265 เล่ม 

19. บริการรับฝากของและตรวจเช็คทางเข้า-ออก 82,643 คน 

20. ทวงสื่อสารสนเทศค้างส่ง 3 ครั้ง 

21. น าส่งเงินค่าปรับที่การเงินมหาวิทยาลัย 12 ครั้ง 

22. กิจกรรมบริการวิชาการ 7 กิจกรรม 

 - สวนผักดาดฟ้า : พืน้ที่แหง่การเรียนรูแ้ละสวนผักแบ่งปัน 76 คน 

 - Book Tech Fair 188 คน 

 - Mobile Library 105 คน 

 - สัปดาห์ห้องสมุด 131 คน 

 - วันพ่อวันแห่งคุณธรรม  64 คน 

 - อบรมการสบืค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลหอ้งสมุด 243 คน 

      - “กันยา...นาทีทอง” 520 คน 

23. ให้บริการเข้าใช้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 82,643 คน 
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สถิติผู้เข้าใช้บริการ 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 ตุลาคม  2555 -  30 กันยายน 2556 
 

ว/ด/ป 

จ านวน 

นักศกึษา บุคคลภายนอก 
ผู้เข้าใช้บรกิาร

เวปส านักฯ 

1-31 ตุลาคม 2555 3,222 61 1,304 

1-30 พฤศจกิายน 2555 10,026 210 2,334 

1-31 ธันวาคม 2555 7,276 81 1,450 

1-31 มกราคม 2556 9,432 254 3,410 

1-28 กุมภาพันธ์ 2556 12,560 444 1,968 

1-31 มนีาคม 2556 2,081 4 1,620 

1-30 เมษายน 2556 654 125 1,239 

1-31 พฤษภาคม 2556 1,371 134 4,091 

1-30 มิถุนายน 2556 663 18 5,007 

1-31 กรกฎาคม 2556 5,709 26 3,537 

1-31 สิงหาคม 2556 12,489 7 3,708 

1-30 กันยายน 2556 15,426 164 2,999 

รวม 
80,909 1734 32,667 

115,310 
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สถิติปริมาณ การยืม-คนื ทรัพยากรสารสนเทศ 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556 

ว/ด/ป 
ยืม  รวม 

(รายการ) 

คืน รวม 

(รายการ) สื่อสิ่งพิมพ ์ สื่อโสตทัศน ์ สื่อสิ่งพิมพ ์ สื่อโสตทัศน ์

1-31 ตุลาคม 

2555 

569 13 582 747 18 765 

1-30 พฤศจิกายน 

2555 

2,018 55 2,073 1,373 52 1425 

1-31 ธันวาคม 

2555 

2,199 30 2,229 2,541 31 2,572 

1-31 มกราคม 

2556 

2,805 31 2,836 2,549 29 2,578 

1-28 กุมภาพันธ์ 

2556 

856 12 868 3,031 32 3,063 

1-31 มีนาคม 

2556 

129 - 129 118 - 118 

1-30 เมษายน 

2556 

147 1 148 167 1 168 

1-31 พฤษภาคม 

2556 

89 - 89 105 - 105 

1-30 มิถุนายน 

2556 

691 21 712 104 24 128 

1-31 กรกฎาคม 

2556 

1,263 8 1,271 98 7 105 

1-31 สิงหาคม 

2556 

3,798 31 3,829 2,530 22 2,552 

1-30 กันยายน 

2556 

3,415 41 3,456 3,641 36 3,677 

รวม 17,979 243 18,222 17,004 252 17,256 
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สถิติจ านวนผู้ใช้บริการยืม-คนื ทรัพยากรสารสนเทศ 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2556 

ว/ด/ป นักศกึษา 

(คน) 

อาจารย์ 

(คน) 

เจ้าหน้าที่ 

(คน) 

รวม 

(คน) 

1-31 ตุลาคม 2555 244 74 33 351 

1-30 พฤศจกิายน 2555 934 93 38 1,065 

1-31 ธันวาคม 2555 1,330 48 19 1,397 

1-31 มกราคม 2556 1,529 50 22 1,601 

1-28 กุมภาพันธ์ 2556 892 249 70 1,211 

1-31 มนีาคม 2556 56 8 11 75 

1-30 เมษายน 2556 48 10 13 71 

1-31 พฤษภาคม 2556 23 3 11 37 

1-30 มิถุนายน 2556 209 11 4 224 

1-31 กรกฎาคม 2556 74 2 6 82 

1-31 สิงหาคม 2556 1,710 43 36 1,789 

1-30 กันยายน 2556 2,137 59 61 2,257 

รวม 9,186 650 324 10,160 
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สนับสนุนโดย สกอ.  
 

ล าดับ ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด 

1 
ABI/INFORM 

Complete 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด 

เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ 

มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 

บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 

รายชื่อ  

2 ACM Digital Library 

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จาก

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดท าโดย 

ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วย

ข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และ

บทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแตป่ี 1985-ปัจจุบัน 

3 H.W Wilson 

เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม  ครอบคลุมทุก

สาขาวิชา ดังนี้ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป มนุษยศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ กฎหมาย ชีววิทยาและเกษตรศาสตร์  

4 

ProQuest 

Dissertations & 

Theses 

เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full Text) ของ

สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา 

มากกว่า 1,000 แหง่ ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญา

เอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ 

และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 2.4 ล้านรายการ 

5 
SpringerLink – 

Journal 

เป็นฐานขอ้มูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลตั้งแต่ปี 

1997-ปัจจุบัน 

6 ISI Web of Science 

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง  ที่

ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จาก

วารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแตป่ี 2001-ปัจจุบัน  

 

http://search.proquest.com/autologin
http://portal.acm.org/dl.cfm
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml
http://search.proquest.com/autologin
http://search.proquest.com/autologin
http://search.proquest.com/autologin
http://www.springerlink.com/
http://www.springerlink.com/
http://webofknowledge.com/


รายงานประจ าปี 2556 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
 

42 

ล าดับ ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด 

7 
Academic Search 

Premier 

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุม สหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

 

8 
Education Research 

Complete 

เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งใน

และ ต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็น

วารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core 

journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ 

(Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางตา่ง ๆ อีกมากมาย 

9 
Computer & Applied 

Science Complete 

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขป

ของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จาก

รายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้

บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ 

10 
Emerald 

Management 

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการ

บัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากร

มนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและ

ความรู ้ธุรกิจระหว่าประเทศ การเรียนรูแ้ละการพัฒนาการบรรณารักษ์ศาสตร์

และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุ

ศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัด

องค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ 

สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 

11 
American Chemical 

Society Journal (ACS) 

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมทางวิชาการ ที่จัดท า

โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสาร

ประกอบด้วยข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article 

reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแตป่ี 1985-ปัจจุบัน 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=aph
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=aph
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.emeraldinsight.com/
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ล าดับ ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด 

12 

 

 

ScienceDirect 

ระบบสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ 

จ านวนกว่า1,800 ชื่อ ของส านักพิมพ ์Elsevier Science, Academic Press และ

ส านักพิมพ์อื่น ๆรวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จ านวน

กว่า 6.2 ล้านระเบียนสามารถเข้าใช้บทความฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ เรียกใช้ 

full-text ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน 

13 
Thai Digital Collection 

(TDC) 

เป็นฐานขอ้มูลเอกสารฉบับเต็ม ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ 

รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 

ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย

ที่เป็นสมาชิกเท่านั้นและสามารถ Download เอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะ

เครือขา่ยที่เป็นสมาชิก 

14 

Ebscohost 

Netlibrary ebook 

  

เป็นฐานขอ้มูลหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ในสหสาขาวิชา รวบรวมข้อมูลของหนังสือ 

วารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่สกอ. บอกรับเพื่อให้สมาชกิ ThaiLIS 77 แหง่ ใช้

ร่วมกัน โดยจัดซือ้หนังสอืจ านวน 5,962 รายชื่อ จัดพิมพ์ช่วงปี 1979-2004 

และมีหนังสืออื่นๆ ที่สามารถเข้าใช้ได้ฟรี 3,400 รายชื่อ ในชว่งปี ค.ศ. 1913-

ปัจจุบัน (สามารถสืบค้นฐานข้อมูลของ EbscoHost ทั้งที่ สกอ. บอกรับและ 

ebook Netlibrary ที่ห้องสมุดบอกรับ) 

 **ค้นในแพลทฟอร์ม Ebscohost 

15 

ฐานขอ้มูล IR-Web 

Dissertation Fulltext 

in PDF format : 

information resource 

on web. 

 เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ 

จ านวน 3,850 ชื่อเรื่อง ที่ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ

ในรูปแบบของ CD-ROMและได้น าระบบ Information Resourcess on Web หรือ 

IR-Web มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบค้น สามารถให้บริการสืบค้น

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์แก่ห้องสมุดทั้งภายในและภายนอก

เครือขา่ยของ สกอ. ได้โดยผา่นระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

16 
ฐานขอ้มูล Journal 

Link 

"Journal Link" เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความ

ร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 227 แห่ง ผู้ใช้สามารถ

เข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศ

อย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) 

ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อกีด้วย 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/
http://ebookpreview-web.ebscohost.com/ehost/results?sid=7d5b01da-a75c-4c41-bb62-fdfed21eb8d6%40nlsessbeta&vid=1&bquery=%28%28management%29%29&bdata=JmRiPW5sYmN0c3QmdHlwZT0wJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://ebookpreview-web.ebscohost.com/ehost/results?sid=7d5b01da-a75c-4c41-bb62-fdfed21eb8d6%40nlsessbeta&vid=1&bquery=%28%28management%29%29&bdata=JmRiPW5sYmN0c3QmdHlwZT0wJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://www.journallink.or.th/lib.asp
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

(บอกรับและเป็นสมาชกิเครือข่าย) 

ล าดับ ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด 

1 ebrary 

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ebooks  จากส านักพิมพ์ช้ันน ากว่า 

220 ส านักพิมพ์ อาทิ เช่น Oxford University Press, Cambridge University 

Press, Cornell University Press, Harvard University Press, Springer, Tohn 

Wiley & Sons, MIT Press, Taylor & Francis และ The McGraw-Hill 

Companies เป็นต้น ครอบคลุม 16 สาขาวิชาหลัก เช่น ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

คอมพิว เตอร์  เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  ภาษาและวรรณคดี 

สังคมศาสตร์ การแพทย์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น (ส านักวิทยบริการฯ เป็น

เครือขา่ยสมาชิก 7 สถาบัน มีหนังสอืจ านวน 303 ชื่อเรื่อง) 

 

2 CRCnetBASE 

ฐานขอ้มูล หนังสือออนไลน์ CRCNetBase จากบริษัท Booknet ครอบคลุมหลาย

สาขาวิชา โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้บริการสืบค้น ทั้งชื่อเรื่อง ชื่อผู้

แตง่ และสารบัญหนังสอื จ านวน 5,670 รายชื่อ และใช้ได้ตลอด 

3 

iGpublishing 

( ebook จาก 6 

ส านักพิมพ์) 

 

1. ISEAS  (Institute of Southeast Asians Studies) 24 ช่ือเรื่อง 

2. elsevier        5 ช่ือเรื่อง 

3. Thorogood    4 ชื่อเรื่อง  

4. Kogan Page   1 ชื่อเรื่อง 

5. Global          4 ช่ือเรื่อง 

6. AMA (Institute of Southeast Asians Studies)   4 ชื่อเรื่อง 

4 
Institute of Southeast 

Asian Studies  

เป็นฐานขอ้มูลหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบซื้อขาด การเข้าใช้เป็นแบบ 

Full text ไม่จ ากัดผู้ใช้ (Unlimited Access) เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่

เกี่ยวกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด มีหนังสือจ านวน 

215  รายการ 

5  Matichon e-library 

 เป็นฐานข้อมูลที่ รวบรวมข่าว บทสัมภาษณ์  บทความ บทวิ เคราะห์ 

วิจารณ์  รายงาน หรอืข้อเขียนอื่นๆ ซึ่งรวบรวมจากหนังสอืพิมพ์กว่า 30 ฉบับ  

User Name : aritnews  / Password : news_library 

6  Full text eBooks 

 เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม งานวิจัย ผลงานวิชาการ ของนักศึกษา อาจารย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่รวบรวมไว้ใหบ้ริการภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
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ล าดับ ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด 

7 

OPAC 

(Online Public Access 

Catalog) 

เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่ส านักวิทยบริการฯ จัดท าขึ้น เพื่อเป็น

เครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ 

บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งมีความ

สะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เนื่องจากแหล่งบริการ

สารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้นสามารถท าได้

งา่ย เชน่ การค้นดว้ยชื่อผูแ้ตง่ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ค าส าคัญ เลขเรียกหนังสือ 

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศกึษา 

 

บริการข่าวและเคเบิ้ลทีวี 

ปี 2555 ปี 2556 
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.  

7 8 7 22 15 10 10 9 10 12 8 8 126 

             บริการถ่ายทอดสดและบันทกึเทป 

ปี 2555 ปี 2556 
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.  

4 1 5 2 4 2 - - 2 6 8 1 35 

             บริการห้องวิทยมัลติมีเดีย 

ปี 2555 ปี 2556 
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 - - - - - - 2 9 16 2 30 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2556 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
 

46 

งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรยีนปกติ   

อาคารจันทรเกษม  จันทรา-กาญจนาภิเษก 

ห้อง/เดือน 
ปี 2555 ปี 2556     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.  
 

15-0504 - 8 8 19 20 22 8 - 15 20 20 20 160 

15-0505 - 12 12 17 22 20 8 - 15 19 22 22 169 

15-0508 - 6 8 20 20 18 10 - 16 20 18 18 154 

15-0603 - 11 12 20 18 22 10 - 18 18 22 22 173 

15-0604 - 5 8 21 20 20 10 - 17 20 24 22 167 

15-0605 - 4 12 17 22 24 8 - 18 22 22 20 169 

15-0606 - 8 8 20 20 19 8 - 18 20 20 20 161 

15-0607 - 10 12 20 19 20 10 - 16 19 22 22 170 

15-0608-9 - 10 8 23 18 20 - - 15 18 22 21 155 

15-0702 - 12 12 20 22 20 - - 18 22 23 22 171 

15-0703 - 7 8 20 18 18 7 - 18 18 22 22 158 

15-0704 - 8 12 21 20 18 5 - 18 20 22 20 164 

15-0705 - 8 8 20 23 17 5 - 18 23 18 22 162 

15-0707 - 9 12 19 20 20 6 - 17 20 24 24 171 

15-0708 - 11 8 22 22 18 5 - 18 22 22 23 171 

15-0709 - 6 12 18 20 20 10 - 18 20 23 21 168 

15-0902 - 8 8 18 22 21 8 - 16 22 23 21 167 

15-0903 - 7 12 17 19 20 8 - 15 19 22 22 161 

15-0904 - 8 8 21 23 20 10 - 18 23 18 21 170 

15-0905 - 12 12 18 22 22 10 - 18 22 22 20 178 

15-0907 - 8 8 20 20 22 - - 18 20 22 20 158 

15-0908 - 9 12 20 18 20 10 - 18 18 22 22 169 

15-0909 - 8 8 19 22 22 8 - 17 22 23 22 171 

15-1003 - 12 12 20 23 22 6 - 20 23 18 20 176 

15-1004 - 5 8 21 18 23 10 - 18 18 22 22 165 
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ห้อง/เดือน 
ปี 2555 ปี 2556     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.  
 

15-1005 - 6 12 22 20 21 10 - 18 20 22 20 171 

15-1006 - 8 8 19 22 20 8 - 18 22 22 23 170 

15-1008-9 - 10 11 22 20 20 10 - 17 20 24 22 176 

รวม - 236 279 554 573 569 208 - 484 570 606 596 4,675 

              งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรยีนปกติ   

อาคาร  29 

ห้อง/เดือน 
ปี 2555 ปี 2556  

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

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 - - - 1 28 24 - - 26 25 25 24 153 

29-2992 - - - 2 27 28 - - 28 25 27 25 161 

รวม - - - 7 192 185 - - 187 180 186 185 1,121 

                                         งานบริการโสตทัศนูปกรณ์   

                          หอประชุมใหญ่ 

ห้อง/เดอืน 
ปี 2555 ปี 2556 

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 3 17 5 7 11 6 4 8 12 11 6 4 94 
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งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรยีนปกติ 

อาคาร  28 

ห้อง/เดือน 
ปี 2555 ปี 2556 

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 - 24 17 27 16 12 12 - 27 16 12 11 174 

2841 - 24 16 24 16 12 8 - 24 15 15 13 167 

2851 - 24 20 24 19 15 9 - 20 18 15 13 177 

2852 - 27 16 23 18 13 10 - 25 18 13 13 176 

2861 - 26 18 26 18 15 8 - 24 19 18 17 189 

2862 - 25 18 20 19 15 8 - 18 19 18 18 178 

2871 - 26 17 28 17 15 12 - 25 17 17 18 192 

2872 - 26 17 26 18 16 10 - 26 16 16 15 186 

2881 - 26 16 25 18 16 10 - 25 15 15 15 181 

2882 - 22 15 20 17 14 8 - 21 15 14 13 159 

รวม - 250 170 243 176 143 95 - 235 168 153 146 1,779 

              
งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์   

หอประชุมใหญ่ 

ห้อง/เดือน 
ปี 2555 ปี 2556 

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 3 17 5 7 11 6 4 8 12 11 6 4 94 

 

งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์   

ห้องประชุมชั้น 3  อาคารอ านวยการ  12  ชั้น 

ห้อง/เดือน 
ปี 2555 ปี 2556 

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 6 3 2 20 7 3 1 3 3 5 9 4 66 
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งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์   

ห้องประชุมชั้น 5  อาคารอ านวยการ  12  ชั้น 

หอ้ง/เดอืน 
ปี 2555 ปี 2556 

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 1 11 6 15 13 6 3 3 12 10 15 7 102 

              งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์   

ห้องประชุมชั้น 8  อาคารจันทรเกษม  จันทรา-กาญจนาภิเษก 

ห้อง/เดือน 
ปี 2555 ปี 2556 

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 3 2 - 22 10 5 2 5 14 17 18 8 106 

              งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์   

ห้องประชุมชั้น 12  อาคารอ านวยการ  12  ชั้น 

ห้อง/เดือน 
ปี 2555 ปี 2556 

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 1 2 2 1 3 2 - 3 - 1 3 3 21 

              งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ห้องกิจกรรมนักศกึษา  (ชั้น 1)   อาคาร 28 

ห้อง/เดือน 
ปี 2555 ปี 2556 

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

              งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

อาคารกิจการนักศึกษา 

ห้อง/เดือน 
ปี 2555 ปี 2556 

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 
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ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลกาผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการและฝกึอบรมส าหรับนักศกึษา 

โครงการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์   

  รุ่นที่ 27  ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 

อบรมระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2556  -  15 มีนาคม 2556 

 

หลักสูตร ผ่านการอบรม  ไม่ผ่าน 

IT03_2 (โปรแกรมส านักงาน Microsoft Excel 2007) 150 4 

IT06 (การสรา้งเว็บเพจเบือ้งต้น Macromedia Dreamweaver) 12 1 

IT08 (การใชง้าน โปรแกรม  Photoshop CS3) 103 0 

รวม 265 5 

 

 
รุ่นที่ 28  ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 

 

สรุปผลโครงการฝึกอบรมทกัษะคอมพวิเตอร์ 

ผ่านการอบรม  

ไม่ผ่าน 
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อบรมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556  -  30 กันยายน 2556 

 หลักสูตร ผ่านการอบรม  ไม่ผ่าน 

IT01-IT02 : การใชค้อมพิวเตอร์เบือ้งตน้&เทคนิคการซ่อมบ ารุง 32 3 

IT03 : การใชโ้ปรแกรมส านักงาน Microsoft Office 2010 64 3 

IT004 : ส าหรับนักศกึษาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ Office2010, 

           การสบืค้นข้อมูลวิจัย 
59 2 

IT05 : การผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 22 0 

IT06 : (การสรา้งเว็บเพจเบือ้งตน้ Macromedia Dreamweaver) 42 

 IT08 : (การใชง้าน โปรแกรม  Photoshop CS3) 65 9 

      หลักสูตรระยะสั้น 4 ช่ัวโมง  (กรณีท าบันทึกมา) 222 - 

       เฉพาะออกวุฒิบัตร  284 
 รวมทั้งหมด 506 16 

 

 

 
 

 

สรุปผลโครงการฝึกอบรมทกัษะคอมพวิเตอร์ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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รายงานการจัดท าบัตรนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 

 

 
 

ยอดงบประมาณที่อนุมัติ   583,000  บาท  (หา้แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

ยอดที่เปิดซอง        527,938     บาท  (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) 

หมายเหตุ    

1.  เปิดให้นักศึกษายื่นค าร้องท าบัตรใหม่ที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดเวลา 

กรณบีัตรหายช าระเงินค่าท าบัตรใหม่ที่ฝ่ายการเงิน 200 บาท/คน (รหัสปี 56 ไม่ต้อง

ช าระเงิน) 

2. ข้อมูลท าบัตรใหม่ จ านวน 313 คน  ข้อมูล ตั้งแต่เดือน เมษายน  - ปัจจุบัน 

3. จ านวนทั้งหมดของบัตร  6,000 ใบ  

 

ข้อมูลรายงาน ณ วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556  เวลา 14.00 น. 

 

 

 

 

 

ชดุข้อมลู1, จ านวนทัง้หมด
,  6,000.00  

ชดุข้อมลู1, ยอดนกัศึกษา
ใหมท่ าบตัร 56,  2,772.00  

ชดุข้อมลู1, ยื่นค าร้องท าท่ี 
IT, 313 

ชดุข้อมลู1, ยอดบตัร
คงเหลือปัจจบุนั,  

2,101.00  
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โครงการบริการวิชาการแก่บุคลากรของมหาวทิยาลัยฯ 
 

3.1 กิจกรรมที่ 1  อบรบเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการสอน e-Learning   

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 

เชิงปริมาณ :    

- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าอบรม คน 30 22 

เชิงคุณภาพ :    

- ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 85 92.5 
        

 

       3.1 กิจกรรมที่ 3  อบรมบุคลากรสายสนับสนุนเรื่องระบบการจัดชื้อจัดจ้าง            

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 

เชิงปริมาณ :    

- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าอบรม คน 60 50 

เชิงคุณภาพ :    

- ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 85 85 
 

        

3.1 กิจกรรมที่ 4  อบรมปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์   

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 

เชิงปริมาณ :    

- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าอบรม คน 30 29 

เชิงคุณภาพ :    

- ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 85 86 
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โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
          โครงการ “เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด    และพัฒนาการใช้ส่ือ eDLTV ในการเรียนการสอน”   

ภายใต้โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

  ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 

เชิงปริมาณ :    

- จ านวนผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่เข้าฝึกอบรม 

- จ านวนน ักศึกษาที่เข้าฝึกอบรม 

คน 

คน 

50 

400 

60 

400 

เชิงคุณภาพ :    

- ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 85 85 
 

สถิติการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)   

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

การแจ้งปัญหาระบบ 

หน่วยงาน 

บุค
ลา

กร
 

เง
นิเ
ดือ

น 

งบ
ปร

ะม
า

ณ
 

จัด
ซื้อ

จัด

จ้า
ง 

คล
ังพั

สด
ุ 

กา
รเ
งิน

 

บัญ
ชี 

งา
นว

จิัย
 

E-
Do

c 

รวม 

ส านักงานอธิการบดี 19 1 4 3 
 

18 3 
 

8 36 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 
    

1 1 
   

2 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 
        

1 1 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
       

2 
 

2 

คณะวทิยาศาสตร์ 
  

2 6 
     

8 

คณะวทิยาการจัดการ 
  

1 2 
 

1 
   

4 

คณะศึกษาศาสตร์ 
   

4 1 
   

2 7 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์    
9 2 2 

   
13 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
   

3 3 
    

6 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
   

1 1 1 
   

3 

ศูนย์การเรียนรู้จันทรเกษม-

ชัยนาท      
1 

   
1 

รวม 19 1 7 28 8 24 3 2 11 83 
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- ระบบบุคลากร  จ านวน 19  ครัง้ 

- ระบบเงินเดอืน  จ านวน   1  ครั้ง 

- ระบบงบประมาณ จ านวน   7  ครัง้ 

- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 28  ครั้ง 

- ระบบคลังพัสดุ  จ านวน   8  ครั้ง 

- ระบบการเงนิ  จ านวน 24  ครั้ง 

- ระบบบัญชี  จ านวน   3  ครั้ง 

- ระบบงานวิจัย  จ านวน   2  ครั้ง 

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 11  ครั้ง 

              รวมการแจ้งปัญหาระบบทั้งหมด   83   คร้ัง 
 

การแจ้งปัญหาระบบส่งทางบรษิัท 

หน่วยงาน 

บุค
ลา

กร
 

เง
นิเ
ดือ

น 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

จัด
ซื้อ

จัด

จ้า
ง 

คล
ังพั

สด
ุ 

กา
รเ
งิน

 

บัญ
ชี 

งา
นว

จิัย
 

E-
Do

c รว

ม 

ส านักงานอธิการบดี 9 4 6 7 2 10 6 
 

2 33 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
       

1 
 

1 

คณะวทิยาศาสตร์ 
   

1 1 3 
   

5 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์    
4 2 

    
6 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
   

1 
     

1 

รวม 9 4 6 13 5 13 6 1 2 46 

- ระบบบุคลากร  จ านวน   9  ครั้ง 

- ระบบเงินเดอืน  จ านวน   4  ครัง้ 

- ระบบงบประมาณ จ านวน   6  ครั้ง 

- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 13  ครัง้ 

- ระบบคลังพัสดุ  จ านวน   5  ครั้ง 

- ระบบการเงนิ  จ านวน 13  ครัง้ 

- ระบบบัญชี  จ านวน   6  ครั้ง 

- ระบบงานวิจัย  จ านวน   1  ครั้ง 

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน   2  ครั้ง 

           รวมการแจ้งปัญหาส่งบรษิัททั้งหมด   46   คร้ัง 



รายงานประจ าปี 2556 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
 

56 

 

แผนภาพสถติิการแจ้งปัญหาระบบ 

 

 
การติดตั้งระบบ 
 

หน่วยงาน จ านวนครั้ง 

ส านักงานอธิการบดี 21 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 1 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 3 

ส านักงานโครงการจัดการการศกึษาส าหรับนักศกึษาจีน 2 

คณะวทิยาศาสตร์ 3 

คณะวทิยาการจัดการ 3 

คณะศึกษาศาสตร์ 1 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

คณะเกษตรและชีวภาพ 1 

19 

1 

7 

28 

8 

24 

3 

2 

11 

0 5 10 15 20 25 30

บุคลากร 

เงินเดือน 

งบประมาณ 

จัดซื้อจัดจ้าง 

คลังพัสดุ 

การเงิน 

บัญชี 

งานวิจัย 

E-Doc

บคุลากร เงินเดือน งบประมาณ จดัซือ้จดัจ้าง คลงัพสัด ุ การเงิน บญัชี งานวิจยั E-Doc



รายงานประจ าปี 2556 ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
 

57 

หน่วยงาน จ านวนครั้ง 

บัณฑติวิทยาลัย 5 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 1 

ศูนย์ภาษา 2 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 3 

สิทธิประโยชน ์ 1 

รวม 50 

 

การขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ 
 

หน่วยงาน จ านวนครั้ง 

ส านักงานอธิการบดี 31 

ส านักงานประกันคุณภาพ 6 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 1 

ส านักงานโครงการจัดการการศกึษาส าหรับนักศกึษาจีน 1 

ส านักงานสภาคณาจารย์ 1 

ส านักงานหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 3 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 

คณะวทิยาศาสตร์ 32 

คณะวทิยาการจัดการ 37 

คณะศึกษาศาสตร์ 37 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 37 

คณะเกษตรและชีวภาพ 13 

บัณฑติวิทยาลัย 1 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 11 

ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 4 

ศูนย์การเรียนรู้จันทรเกษม-สหะพาณิชย์ 1 
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หน่วยงาน จ านวนครั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้จันทรเกษม-เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 1 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 1 

ฝา่ยสิทธิประโยชน์ 2 

รวม 233 

 

ลการด าเนินงานบรกิารและงานซ่อมบ ารุง 

หน่วยงาน 

จ านวน

คร้ัง ลักษณะงาน 

คณะศึกษาศาสตร ์ 1  - เคลื่อนย้ายจุด และติดตั้งเดินสายใหม่ 

คณะเกษตรและชีวภาพ -  - เช่ือมต่อเครอืข่ายไรส้ายภายในส านักงาน 

คณะมนุษยศาสตร์ 1  - ติดตั้งอุปกรณ ์เสริม สือ่การสอน ตา่งๆ 

คณะวิทยาการจัดการ 3  - ติดตั้งเครื่องคอม, เครื่องพิมพ์เอกสาร 

คณะวิทยาศาสตร ์ 6  - Windows ขัดข้อง 

บัณฑติวิทยาลัย 1  - Internet ขัดข้อง 

วิทยาลยัแพทย์ทางเลอืก 2  - ระบบ Network ขัดข้อง 

ส านักงานประกันคุณภาพ 1  - เคลื่อนย้ายระบบภายในหน่วยงาน 

ส านักงานอธิการบดี 23  - ติดตั้งโปรแกรม Scan Virus 

ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 5  - ก าจัด Virus 

ส านักศลิปวัฒนธรรม -  - เครื่องเปิดไม่ตดิ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 2  - ดาวน์โหลด File ไมไ่ด ้

กองคลัง 44  - ดูหนัง ฟังเพลง ไมไ่ด ้

กองนโยบายและแผน 16  - เช่ือมต่อ Wireless Lan 

กองบรหิารงานบุคคล 25   

กองกจิการนักศึกษา 10   

กองอาคารสถานที ่ 6   

ฝ่ายประชาสมัพันธ ์ 12   

ฝ่ายพัสดุกลาง 9 

 ฝ่ายยานพาหนะ 2 

 ฝ่ายอนามยัและสุขาภิบาล 2 

 โรงแรมจันทรเกษมปารค์ 1 

 ฝ่ายวิเทศสมัพันธ ์ 8 
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ศูนย์การเรยีนรูม้หาวิทยาลัยจนัทรเกษม 

 -สหะพาณิชย ์ 3 

 ศูนย์การเรยีนรูจ้นัทรเกษม-เทคนิค

ชัยนาท - 

 ศูนย์การเรยีนรูจ้นัทรเกษม-เศรษฐบุตร - 

 ศูนย์บม่เพาะวสิาหกิจ 2 

 โรงเรียนสาธติจันทรเกษม 19 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน 3 

 โครงการจัดการศึกษานักศึกษาจีน 1   

ศูนย์ภาษา 12   

ศูนย์ประสานงานการศึกษาทัว่ไป 

โรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม 
1 

1   

รวม 222   

 

สถิติการให้บรกิารซ่อมบ ารุงงานด้านเครือข่าย   

สังกัดคณะ    

คณะวทิยาศาสตร์   22 ครั้ง    

จันทรเกษมปารค์   3 ครั้ง 

คณะศึกษาศาสตร์   8 ครั้ง 

คณะวทิยาการจัดการ  19 ครั้ง 

คณะมนุษยศาสตร์   14 ครั้ง 

บัณฑติวิทยาลัย   9 ครั้ง 

ศูนย์ / ส านักฯ      

กองคลัง    7 ครั้ง 

ส านักประกันคุณภาพ  1 ครั้ง 

กองอาคาร    5 ครั้ง 

ตรวจสอบภายใน   1 ครั้ง 

ส่งเสริมวิชาการ   1 ครั้ง 

ประชาสัมพันธ์   2 ครั้ง 

ยานพาหนะ   2 ครั้ง 

กองนโยบายและแผน  2 ครั้ง 

ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 3 ครั้ง 

กองพัฒนากิจการนักศึกษา  4 ครั้ง  
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กองบริหารงานบุคคล (ก.จ.) 3 ครั้ง 

ส านักวิทยบริการ   10 ครั้ง 

จันทรเกษมปารค์   3 ครั้ง 

หอพักนักศกึษาจนี   3 ครั้ง 

         รวมทุกหน่วยงาน        119 คร้ัง 

 

 

สถิติการให้บรกิารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 

 จ านวน 330 เคร่ือง              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี พ.ศ. เดือน จ านวนครั้ง 

2555 ตุลาคม 0 

2555 พฤศจกิายน 0 

2555 ธันวาคม 2 

2556 มกราคม 1,783 

2556 กุมภาพันธ์ 1,942 

2556 มีนาคม 699 

2556 เมษายน 512 

2556 พฤษภาคม 345 

2556 มิถุนายน 2,798 

2556 กรกฎาคม  5,030 

2556 สิงหาคม 5,271 

2556 กันยายน 6,944 
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สรุปยอดใช้บริการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 เป็นจ านวน 25,326 ครั้ง 

 
 

งานด้านพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน 

-  ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผา่นหนา้เว็บ   626 ข่าว 

-  พัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ใหเ้ป็นปัจจุบันให้กับหนว่ยงาน   6  หน่วยงาน 

-  พัฒนาระบบรับสมัครฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นรุ่นที่ 27,และรุ่นที่ 28 (รับสมัคร

ออนไลน์) 2 ระบบ 

ปรับปรุงข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน  

 1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  

 2. เว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี 

 3. เว็บไซต์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  

 4. เว็บไชต์ศูนย์การเรียนรู้จันทรเกษม - เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 

 5. เว็บไชต์โครงการส่งเสริมการใชแ้ก้วน้ าส่วนตัว มจษ. 

 6. เว็บไชต์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนครัง้ , 2555 ตุลาคม , 0 จ านวนครัง้ , 2555 พฤศจิกายน , 0 จ านวนครัง้ , 2555 ธนัวาคม , 2 

จ านวนครัง้ , 2556 มกราคม, 
1,783 

จ านวนครัง้ , 2556 กุมภาพนัธ์, 
1,942 

จ านวนครัง้ , 2556 มีนาคม, 699 จ านวนครัง้ , 2556 เมษายน, 512 
จ านวนครัง้ , 2556 พฤษภาคม, 

345 

จ านวนครัง้ , 2556 มิถุนายน, 
2,798 

จ านวนครัง้ , 2556 กรกฏาคม, 
5,030 

จ านวนครัง้ , 2556 สงิหาคม, 
5,271 

จ านวนครัง้ , 2556 กนัยายน, 
6,944 
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ผลการด าเนนิงานด้านพัฒนาระบบ 

1. ด าเนนิการขยายแบนด์วิดธ์ในการเชื่อมตอ่อินเตอร์เน็ตด้วยความเร็ว 160/40 Mbps.  

2. ด าเนนิการเชื่อมต่อกับส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศกึษา (UniNet) 

ด้วยความเร็ว  1 GB. 

3. บริการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยโมเด็ม 120  คู่สายแบบดิจิตอล 

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

พืน้ที่มหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมดจากเดิมจ านวน  47  จุด  และขยายเพิ่มอกีจ านวน  3 จุด รวมเป็น

จ านวนทั้งหมด  50  จุด  

5. ติดตัง้และปรับปรุงอุปกรณ์เครือขา่ยภายในมหาวิทยาลัยฯ 

     -  ติดตั้งตู ้Rack 4 ตู้ 

-  ติดตั้ง Switch  5 จุด อาคารกิจการนักศึกษา  

          -  ติดตั้ง Switch   1  จุด อาคารส านักงานอธิการบดี  

          -  เดินสาย LAN 8 จุด 

            -  ติดตัง้กล้องวงจรปิด  4 ตัว  

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

คือ ภาษาจนี  ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส  ภาษญี่ปุ่น  

7. สถิตกิารให้บริการ Wireless Lan  จ านวน  17,451  คน  (ส าหรับนักศกึษา)  

8. สถิตกิารให้บริการ Wireless Lan  จ านวน  720  คน  (ส าหรับอาจารย์ - เจ้าหน้าที่)  
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ผลการด าเนินงานเผยแพร่องค์ความรู้ IT  

    -  ข่าวIT น่ารู้เผยแพร่แบบออนไลน์    40   เรื่อง   

สรุปการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาย 
 

ล าดั

บที ่
วัน / เดือน / ปี 

จ านวน 

(คน) 
เนื้อหา /หลักสูตร หน่วยงาน 

1 
6 , 7 ,8 ,11 มีนาคม 

2556 
50 โปรแกรมบัญชสี าเร็จรูป Express คณะวิทยาการจัดการ 

2 
20 - 22 มีนาคม 

2556 
30 บรกิารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร ์

3 
20 – 22 เมษายน 

2556 
30 

เว็บไซต์สร้างสรรคย์กระดับชีวิตคนไทย

กา้วไกลสูอ่าเซยีน 
คณะวิทยาศาสตร ์

4 
14 – 15 พฤษภาคม 

2556 
30 สถติิส าหรับการวางแผนการทดลอง คณะวิทยาศาสตร ์

5 
20 – 21 พฤษภาคม 

2556 
30 การวิเคราะห์ข้อมูลสถติสิ าหรบังานวิจยั คณะวิทยาศาสตร ์

6 
21 -22  พฤษภาคม 

2556 
35 ผลิตสือ่มลัติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร ์

7 31 พฤษภาคม 2556 34 ลงทะเบยีนนักศึกษาใหม่ช้ันปทีี่ 1 
วิทยาลยัการแพทย์

ทางเลือก 

8 3 มิถุนายน 2556 30 
อบรมขั้นตอนและแนวปฏิบตักิารบันทึก

ผลการเทยีบโอน 

ส่งเสรมิวิชาการฯงาน

ทะเบียน 

9 4 – 7 มิถุนายน 2556 34 ลงทะเบยีนนักศึกษาใหม่ช้ันปทีี่ 1 ส านักสง่เสริมฯ 

10 27 มิถุนายน 2556 240 อบรมการใช้ฐานขอ้มลูห้องสมุด ฝ่ายวิทยบรกิาร 

11 
10 , 17 , 31  

กรกฎาคม 2556 
165 Microsoft Word ,  Microsoft Excel 

สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร ์

12 14 กรกฎาคม 2556 90 อบรมโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS คณะวิทยาการจัดการ 

13 

14 , 21 , 28 

กรกฎาคม 2556 

15 , 29 กรกฎาคม  

2556 

30 

30 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 
คณะวิทยาการจัดการ 

14 24 กรกฎาคม 2556 33 อบรมระบบฐานข้อมลูดา้นการประกันฯ ส านักประกันฯ 

15 4 -5 สิงหาคม 2556 26 
จัดอบรมหลักสูตรการใชค้อมพิวเตอร์

เพื่อการวเิคราะห์โครงการและแผนงาน 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ 
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ล าดั

บที ่
วัน / เดือน / ปี 

จ านวน 

(คน) 
เนื้อหา /หลักสูตร หน่วยงาน 

16 6 สิงหาคม 2556 80 
จัดโครงการปฏิบัติการคอมพวิเตอรก์าร

วิจัยและ Microsoft Office 
คณะวิทยาการจัดการ 

17 
27 , 28  สิงหาคม 

2556 
30 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถติิขัน้ต้น  

ด้วยโปรแกรม Excel 
หลักสูตรสถติิประยุกต์ 

18 28 สิงหาคม 2556 60 โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการวจิัย 
สาขาวิชาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว 

 

สรุปรายงานการตรวจสอบสถานะเครอืข่ายหลักและเคร่ืองแม่ข่าย 

ที่ รายการตรวจสอบ 
ไม่ปกต ิ/ จ านวนครั้ง 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56 

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

1 

การใช้อินเตอรเ์นต็ใน

ส านักงาน 
                1       1 

2 

การใช้อินเตอรเ์นต็นอก

ส านักงาน 
                          

3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 1                       1 

4 เครอืข่ายไร้สาย(WIFI) 1       1       1 1 1   5 

5 เครื่องแม่ข่าย                           

   - tellmemore.chandra.ac.th                     2 3 5 

   - www.chandra.ac.th 

                          

   - dhcp ipv4                           

  

 - acs.chandra.ac.th 

(Radius) 
                          

   - reg.chandra.ac.th                           

   - doc.chandra.ac.th 1                       1 

  

 - sip.chandra.ac.th (IP 

Phone) 
1   1 3 3 1 1   1 2   5 18 

  

 - เครื่องปรับอากาศ/

อุณหภูม ิ
    1 3       3   1     8 

  

 - ldap.chandra.ac.th  (int 

DNS) 
                          

 

http://www.chandra.ac.th/
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ที่ รายการตรวจสอบ 
ไม่ปกต ิ/ จ านวนครั้ง 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56 

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

   - Ext. DNS                           

   - DB เว็บ 10.1.2.20             1           1 

6 เครื่องส ารองไฟฟ้า   1 3     1 5       5 3 18 

7 ระบบ MIS                           

   - ระบบทะเบยีน                           

   - ระบบสารสนเทศ                           

8 อุปกรณเ์ครอืข่ายหลัก                           

   - อาคาร 15 ช้ัน         1               1 

   - อาคาร 4 Switch                       3 3 

   - อาคารหอสมุด (ไฟรั่ว)     1                   1 

   - อาคารไอท ี                        1  1 

9 

อื่นๆ การไฟฟ้างดจา่ยไฟ / 

ไฟดับ 
  2     2         2 2   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

รด าเนินงาน  
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ประมวลภาพกิจกรรม 

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

Book-Tech Fair และงานสัปดาห์ห้องสมุด 2556 

22 - 24 มกราคม 2556 
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Mobile  Library 

1  กันยายน 2556 

ณ ศูนย์การเรียนชุมชนไสวตาแตง เสนานิคม 2 
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โครงการฝึกอบรมระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (eDLTV) 

17 – 18 สิงหาคม 2556 

ณ โรงเรยีนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
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นายเกียรติพงษ์    ยอดเยี่ยมแกร 

ผูช่้วยศาสตราจารย์อ านาจ   สวัสดิ์นะที 

นางสาวดารัด      มุกดาอุดม    

 

 

 

 

นางสาวจันทิมา  ชุลีกราน 

นางสาวดารัณ  ดอนหัวล่อ 

นายธีรพร  พงษ์พุฒ 

นางสาวอัญชนา  ธาตุบุรมย์ 

นายสมพร  ดวงเกษ 

นางสาวสุมาลี  ถวายสินธุ์ 

นายทวิช  บุญสวัสดิ์ 

นางสาวรัชนี  ตันพันเลิศ 

นางสาวทรรศนีย์ ผูชู้จันทร์ 

นางสาวปริยากร เกิดปราโมทย์

    ท่ีปรึกษา 
 

  ผูจ้ดัท า / รวบรวมข้อมลู 

    



 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

       

 

                      

 

 

 

 

 


	คำนำ.สารบัญ.pdf
	รายงานประจำปี56.pdf

