


 

 

 

 
 
 

 

ค ำน ำ 

 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มกีารด าเนินงาน

ต่างๆ ตามภารกิจของส านักวิทยบริการฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ ส านักวิทย-

บริการฯ จึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๗ เป็นผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อเผยแพร่แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร 

ผูส้นใจทั่วไป ส านักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความรว่มมอืใน

การจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๗ ฉบับนีใ้ห้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน

ประจ าปีฉบับนีค้งเป็นประโยชนต์่อการพัฒนางานและมหาวิทยาลัยสืบไป 

 

     

                                            ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

สำรบัญ 

 
ค าน า 

สารบัญ 

ประวัติส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         1 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  นโยบาย     5 

โครงสร้างการบริหารงาน            6 

บทบาทและหน้าที่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    7 

อาคารสถานที่              9 

บุคลากร                         14 

งบประมาณ           33 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร          34 

ผลกำรด ำเนินงำน      

ส านักงานผูอ้ านวยการ          37 

งานวิทยบริการ           38 

งานเทคโนโลยีการศกึษา          48 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ       52 

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม         69 

 

 

 

 

 
 



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

หนังสอืพมิพ,์ บริการถ่ายส าเนา, ห้องอาเซียนศกึษา, วารสารล่วงเวลา, บริการสบืค้นสารสนเทศ (OPAC) 

ชัน้ 2 
หนังสืออ้างอิง, ห้องสัมมนากลุ่ม, งานซ่อมบ ารุงสิ่งพิมพ์, งานเทคนิคสิ่งพิมพ์, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, 

วารสารเย็บเล่ม, บริการตอบค าถามชว่ยการค้นคว้า, โครงการนักศกึษา 

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

ชัน้ 4 
หนังสือท่ัวไป, บริการช่วยการวิจัย, ห้องสัมมนากลุ่ม, หนังสือวิจัยและวิทยานิพนธ์, บริการสืบค้น

สารสนเทศ (OPAC) 

ชัน้ 5 
หนังสือท่ัวไป, หนังสือนวนิยาย/เร่ืองสั้น, หนังสือภาษาต่างประเทศ, งานจัดหา จัดซื้อ, ห้องเซิร์ฟเวอร์, 

บริการสืบค้นสารสนเทศ (OPAC) 

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

คอมพวิเตอร์, ห้องเซิร์ฟเวอร์, งานเทคโนโลยสีารสนเทศ, บริการสืบค้นสารสนเทศ (OPAC) 

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

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ, ห้องรองผู้อ านวยการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ชัน้ 8 ฝ่ายเทคโนโลยกีารศกึษา, ห้องบันทึกเสียง, ห้องมัลตมิเีดีย, ห้องออกอากาศโทรทัศนว์งจรปิดเพื่อการศกึษา 
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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 เพื่อเป็นพื้นที่ส 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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 

-  หนว่ยพัฒนาและวิเคราะห ์
สารสนเทศ 
-  หนว่ยบริการทรัพยากร 
สารสนเทศ 
-  หนว่ยสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
-  หนว่ยซ่อมบ ารุงทรัพยากร 
สารสนเทศ 
-  หน่วยฝกึอบรม/บริการการ
สืบค้นสารสนเทศ 
 
 
 
 

- หนว่ยอบรมพัฒนาบุคลากรด้านไอที    
- หน่วยระบบเครือข่ายหลัก  
- หน่วยระบบฐานข้อมูล   
- หนว่ยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
- หนว่ยพัฒนาโฮมเพจ 
- หนว่ยบริการซ่อมบ ารุงทางไอที 
- หนว่ยบริการสืบค้นสารสนเทศ 
- หนว่ยบริการ E-Learning 
 

- หนว่ยผลิต ส าเนาสื่อการเรียนการสอน       
   เพื่อการศึกษา 
- หน่วยบริการภาพ เสียง มัลติมีเดีย  
ห้องเรียนรวม ห้องประชุม 
- หนว่ยเคเบิ้ลทีวี ผลิตรายการ 
- หนว่ยผลิตถ่ายท า บันทึกสื่อวีดิทัศน ์
- หนว่ยบริการเครื่องเสียงและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 
- หนว่ยซ่อมบ ารุงเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ 
 

-  หนว่ยบริหารและธุรการ 
-  หนว่ยคลังและพัสด ุ
-  หนว่ยนโยบายและแผน 
-  หนว่ยบริการการศึกษา 
-  หนว่ยประกันคุณภาพ 
-  หนว่ยประชาสัมพันธ ์
-  หนว่ยอาคารสถานที ่

- หนว่ยติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์หน่วยจัดท า
งบประมาณการเงินและพัสดุ         
- หนว่ยจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      
- หนว่ยติดตามระเมินผลโครงการตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   
- หนว่ยจัดหาวัสด ุครุภัณฑ์ และอปุกรณ์
ต่าง ๆ ที่จ าเป็น  
- หนว่ยด าเนินการงานสารบรรณและงาน
ธุรการของหนว่ยงาน     
- หนว่ยประชาสัมพันธข์่าวสารของ
หน่วยงาน                  
- หนว่ยการประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- หนว่ย-วางแผนและจัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
- หนว่ยด าเนินการอบรม
ภาษาตา่งประเทศ ส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์ เจ้าหน้าที ่และ บุคคลทั่วไป  
- หนว่ยด าเนินงานหนว่ยการศึกษา
ด้วยตนเองผ่านโปรแกรม TELL ME 
- หนว่ยดูแลอปุกรณ์และ
โสตทัศนูปกรณ์ และ หอ้งปฏิบัตกิาร
ภาษา    
- หนว่ยจัดท าและปรับปรุง
แบบทดสอบความทางภาษา 
- หนว่ยประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รายงานผลการด าเนินงาน 
หน่วยการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีการศึกษา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานบริหารงานท่ัวไป งานวิทยบริการ 

คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ภาษา 

คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ภาษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 
 

งานบริการวิชาการ 
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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 าบัตรนักศึกษา 

  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 4 เครื่อง 

 -  บริการสอบถาม 

 -  บริการรับฝากของ 

 -  บริการอ่านหนังสือพมิพ์ 

 -  บริการวารสารปัจจุบัน , ลว่งเวลา 

 -  เครื่องตรวจอัตโนมัติ 

 -  มุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner) 

 -  มุมคุณธรรม (Moral Center) 

 -  หอ้งอาเซียนศกึษา 

  -  บริการถ่ายส าเนา 

 -  ลิฟท์ และบันไดทางขึ้น - ลง 

 ช้ัน  2 

  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง 

  -  มีเครื่องปริ๊นเตอร ์2 เครื่อง 

  -  มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 

  -  บริการหนังสืออา้งองิ 

  -  บริการตอบค าถามและช่วยค้นคว้า 

  -  บริการหนังสือพมิพ์ลว่งเวลา 

  -  บริการสิ่งพิมพ์รัฐบาล 

  -  งานเทคนิค, งานซ่อมบ ารุงหนังสอืและวารสาร, งานวิเคราะหท์รัพยากรสารสนเทศ 

  -  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 4 เครื่อง 

  -  บริการหนังสือทั่วไป หมวด 800 - 900 

  -  บริการหนังสือนวนยิาย  เรื่องสัน้ 

  -  บริการหนังสือภาษาต่างประเทศ 

  -  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

 ชั้น  6 

  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 51 เครื่อง 

  -  มีเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 

  -  มีเครื่องปริ๊นเตอร ์1 เครื่อง 

  -  บริการอินเทอร์เน็ต 

  -  บริการวีดทิัศน์ 

  -  บริการเสียงตามประสงค์ 

  -  งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  

  -  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  -  หอ้งเซิรฟ์เวอร์ 
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 ชั้น  7 

  -  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง 

  -  มีเครื่องปริ๊นเตอร ์4 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 

  -  มีเครื่องปริ๊นเตอร ์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   5  เครื่อง 

-  โทรศัพท์   6  เครื่อง 

-  โทรสาร   1  เครื่อง 

-  เครื่องถ่ายเอกสาร  1  เครื่อง 

-  ตู้เก็บวัสดุ – อุปกรณ์  3  ตู ้

-  โต๊ะท างาน   6  ชุด 

-  ชุดท าบัตรนักศกึษา  2  ชุด 

 ห้อง 2935   ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 

  -  เครื่องแม่ขา่ยคอมพิวเตอร์ 29  ชุด 

-  โทรศัพท์   1  เครื่อง 

-  ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์    1  ระบบ  

 ห้อง 2936   ห้อง Admin ผู้ดูแลระบบ 

  -  เครื่องคอมพิวเตอร์  5  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 

  -  เครื่องปริน้เชิฟเวอร์  2  ชุด 

 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 10  คน 

6 ลูกจา้งช่ัวคราว 37  คน 

 รวมจ านวนบุคลากร 52  คน 

              

 
        



รายงานประจ าป ี2557 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 15 

 

ผู้บริหาร 

 

 อาจารย์ เกียรตพิงษ์  ยอดเยี่ยมแกร  ผู้อ านวยการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

  ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตดิตามผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรของส านัก

วทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

         

 

 ผศ.อ านาจ สวัสดิ์นะที  รองผู้อ านวยการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 ภาระงานที่รบัผดิชอบ 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตดิตามผลการปฏบัิตงิาน 

   ของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  

2. ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรในการปฏบัตงิาน 

 

          

 

  อาจารย์ดารัด   มุกดาอุดม รองผู้อ านวยการส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและตดิตามผลการปฏบัิตงิานของบุคลากรฝ่ายวิทย

บริการ  

2. ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่บุคลากรในการปฏบัิตงิาน 
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ส านักงานผู้อ านวยการ 

 

 นางสาว จันทิมา  ชุลีกราน  ต าแหนง่ หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการ 

 ภาระงานที่รบัผดิชอบ 

1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานบริหารท่ัวไป 

2. งานเลขานุการ 

3. งานงบประมาณและการเงิน 

4. งานพัสดุ 

5. งานสารบรรณ 

6. งานประชาสัมพันธ์ 

7. งานประกันคุณภาพ 

    

 

 นางสาว ดารัณ  ดอนหัวลอ่  ต าแหนง่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. จัดซือ้ - จัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณของส านักวทิยบริการฯ 

2. จัดซือ้ - จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา 

3. ท าบัญชีควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 

4. พมิพห์นังสือราชการ, บันทึกข้อความตา่ง ๆ, หนังสือเชญิประชุม และบันทึกการประชุม 

5. ตดิตามและประเมินผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

6. จัดพิมพร์ายงานประจ าป,ี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

7. พมิพจ์ดหมายขา่วของส านกัวทิยบริการฯ 

8. ท างานวิจัยของส านักวิทยบริการฯ 

    

 

 นาย ธีรพร  พงษ์พุฒ  ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสอื 

2. ลงทะเบียนวัสดุ - ครุภัณฑ ์

3. พมิพจ์ดหมายตอบขอบคุณ 

4. แทงจ าหน่ายครุภัณฑ ์

5. ดูแล - บ ารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ ์และอาคารสถานท่ี 

6. ตดิตอ่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภายใน - ภายนอก 

7. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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 นางสาว ทรรศนีย์  ผู้ชูจันทร์  ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. จัดซือ้ - จ้าง  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. จัดท าหนังสอืราชการ,บันทึกข้อความตา่งๆ  และลงทะเบียนหนังสอืเข้า- หนังสือออก 

3. การจัดประชุม รายงานการประชุม และงานเลขานุการ  

4. การสั่งซือ้วัสดุครุภัณฑส์ านกังานและคอมพิวเตอร์ 

5. ให้บริการ User & Password แก่นักศึกษา และให้บริการ Account Internet แก่อาจารย์

และเจ้าหนา้ที ่

6. ให้บริการท าบัตรนักศกึษาของมหาวทิยาลัย 

7.จัดท าตารางปฏิบัตงิาน และให้บริการห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ 

8.ตดิตอ่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

    

 

  นางสาวสุนสิา  สุวรรณทอง  ต าแหนง่ พนักงานธุรการ 
ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. จัดท าทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ บริการเบิกจ่าย และตรวจสอบวัสดุคงเหลอื 

2. การจัดท ารายงานการประชุม, การจัดประชุม, เดินเอกสาร, เชญิประชุมและงาน

เลขานุการ 

3. ให้บริการ User & Password แก่นักศึกษา และให้บริการ Account Internet 

4. รับแจ้งซ่อมอุปกรณค์อมพิวเตอร์ภายในสถาบันฯ  และประสานงานกับฝ่ายเทคนิค 

5. จัดท าบอร์ดเกี่ยวกับขา่วสารสนเทศประจ าทุกสัปดาห์ 

6. ดูแลและให้บริการห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ 

7. งานรับสมัครนักศกึษาใหม ่และแก้ปัญหาทางเทคนิคของมหาวิทยาลัย 

8. การตดิตอ่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

    

 

 นางสาวกรรณิกา  กายโรจน ์ ต าแหนง่ พนักงานธุรการ 
ภาระงานที่รับผดิชอบ 

1. จัดซือ้ - จัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณของส านักวทิยบริการฯ 

2. จัดซือ้ - จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา 

3. พมิพห์นังสือราชการ, บันทึกข้อความตา่ง ๆ, หนังสือเชญิประชุม และบันทึกการประชุม 

4. จัดพิมพร์ายงานประจ าป,ี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. พมิพจ์ดหมายขา่วของส านกัวทิยบริการฯ 

6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 นาง กันยารัตน ์ ภาคาเขตร์  ต าแหนง่ คนงาน 

 ภาระงานที่รบัผดิชอบ 

1. รับ – ส่ง หนังสอื, เอกสาร 

2. เปิด – ปิดอาคารส านักวิทยบริการฯ 

3. ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในอาคารส านักวิทยบริการฯ 

4. ส าเนาเอกสาร และจดหมายตา่งๆ 

 

 

งานวิทยบริการ 

 

 นางสาว อัญชนา  ธาตุบุรมย์  ต าแหนง่ บรรณารักษ์ 

(หัวหน้างานวทิยบริการ) 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ดูแลฝ่ายวทิยบริการและจัดท าตารางเวรการปฏบัิตงิาน มอบหมายงาน ประสานงาน

บุคลากรในฝา่ย  

2. บริการแนะน า ตอบค าถาม และค้นควา้สารสนเทศ รวมท้ังฐานขอ้มูลอเิล็กทรอนิกสแ์ก่

ผู้ใชบ้ริการ  

3. อบรมการสบืค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด  

4. วเิคราะห์และบันทึกข้อมูลสิ่งพมิพรั์ฐบาล  

5. วเิคราะห์และบันทึกข้อมูลสื่อโสตทัศน์  

6. คัดเลอืก บันทึกข้อมูล และ upload ข้อมูลงานวิจัยและวิทยานพินธ์ในรูปอเิล็กทรอนิกส ์

ลงฐานขอ้มูล TDC  

7. จัดพิมพเ์อกสาร รวบรวมสถติกิารบริการด้านต่าง ๆ ของฝ่ายวิทยบริการ เพื่อจัดท า

รายงานประจ าปี 

8. ดูแลการจัดมุมหนังสือใหม ่จดับอร์ดนิทรรศการและส ารวจจดัท าโครงการขอซือ้

ครุภัณฑ์ของฝ่าย  

9. ดูแลรับผิดชอบการรับสมัครนักศกึษาช่วยงานฝ่ายวิทยบริการและควบคุมการ

ปฏบัิตงิาน  

10. ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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 นางสาว วาสนา  มณโีนนโพธ์ิ  ต าแหนง่ บรรณารักษ์  

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ศกึษา, ส ารวจ ความตอ้งการสื่อสารสนเทศจากนักศกึษาและบุคลากร 

2. จัดหา และคัดเลอืก สื่อสารสนเทศ ตามความต้องการ ของ อาจารย์, นักศกึษา และ

บุคลากร 

3. จัดท าบรรณานุกรมสื่อสารสนเทศใหม่เพื่อการเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัย 

4. โอนข้อมูล โครงการพัฒนาดา้น ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 

5. วเิคราะห์ขอ้มูลหนังสอืได้เปล่า (หนังสอืบริจาค)  

6. ด าเนนิการแทงจ าหน่ายสื่อสิง่พมิพ์  

7. ฝึกประสบการณ์วิชาชพีบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

    

 

 นางสาว รัชน ี ตันพันเลิศ  ต าแหนง่ บรรณารักษ์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ดูแลงานบริการสื่อสารสนเทศ  

2. จัดหาสิ่งพมิพต์อ่เนื่อง (วารสาร นติยสาร หนังสือพมิพ ์ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ) 

3. สมัครและตอ่อายุสมาชิกสิ่งพมิพต์อ่เนื่อง (ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 

4. จัดท าดรรชนีวารสาร 

5. ลงทะเบียนวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

6. คัดเลอืกและรวบรวมวารสารส่งเย็บเล่ม 

7. บริการหนังสอืพิมพแ์ละวารสารฉบับปัจจุบัน / ฉบับล่วงเวลา 

8. ฝึกประสบการณ์วิชาชพีบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

  

    

 

 นางสาว รัตนาภรณ ์ แสนดวง  ต าแหนง่ บรรณารักษ์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. วเิคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์ 

2. ตรวจสอบข้อมูลสื่อสิ่งพมิพใ์นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 

3. แก้ไขข้อมูลสื่อสิ่งพมิพใ์นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 

4. ฝึกประสบการณ์วิชาชพีบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
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 นาง ภูวรา  มัสตูล  ต าแหนง่ บรรณารักษ์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. บริการ ยมื - คืน สื่อสารสนเทศ 

2. ดูแลรายการค่าปรับและน าสง่เงินค่าปรับท่ีการเงิน 

3. บริการเพิ่มรหัสสมาชิกส าหรับบุคลากรมหาวทิยาลัย 

4. บริการตรวจสอบหนี้สนิส าหรับนักศกึษาท่ีท าเร่ืองจบการศึกษา ยา้ย และลาออก 

5. บริการตรวจสอบหนี้สนิส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย กอ่นเกษยีณและลาออก 

6. บริการตอบค าถาม และแนะน าการยืมตอ่ใน Web Opac 

7. คัดหนังสอืเพื่อแทงจ าหน่ายและเปลี่ยนสถานะในระบบฐานขอ้มูล magic library 

8. ตรวจสอบหนังสือท่ีน ามาคืนและจัดเรียงก่อนน าขึ้นชัน้ 

9. ทวงสื่อสารสนเทศคา้งส่งจาก และบันทึกรายการหนังสอืท่ีซือ้แทน 

10. ฝึกประสบการณ์วิชาชพีบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

    

 

 นาย ฐารัตน์  ฉัตรภูติ    ต าแหนง่ นักวิชาการศกึษา 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. บริการตอบค าถามและชว่ยคน้ควา้สารสนเทศแก่ผู้ใชบ้ริการ  

2. บริการแนะน าและสบืค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

3. ดูแลหอ้งวิจัย วทิยานพินธ์และจัดช้ัน  

4. จัดท าตารางและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชพีแกน่ักศกึษาท้ังภายในและ

ภายนอก  

5. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

6. ดูแล จัดตารางการฝึกประสบการณ์วิชาชพีแก่นักศกึษา  

7. ประมวลผลแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม ของฝา่ยวทิยบริการ  

  

    

 

 นางสาว สมศรี  ถิ่นแสง  ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่ห้องสมุด 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. บันทึกข้อมูลหนังสอืภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2. บันทึกข้อมูลสื่อโสตทัศน์ 

3. ประทับตราหนังสอืภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. ฝึกประสบการณ์วิชาชพีบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
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 นางสาว วรรดี  นพรัตน์  ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. พมิพส์ันและบาร์โค้ดสื่อสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์ (หนังสือ, สิ่งพิมพรั์ฐบาล, ซีด,ี วซีีดี

, ดีวีด)ี 

2. ตดิสันและบาร์โค้ดสื่อสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์ (หนังสือ, ซีด,ี วซีีด,ี ดีวีด)ี 

3. ตดิแถบแมเ่หล็กกันขโมยในหนังสอื 

4. เจาะและเย็บหนังสือเพื่อความแข็งแรงและใชง้านได้นาน 

5. ทากาวท่ีเงื่อนหนังสือและน าไปผึ่งเพื่อให้แหง้ ทนตอ่การใชง้าน 

6. ตรวจสอบรายการสื่อจากฐานขอ้มูล Magic Library และใบน าส่งรายการสื่อก่อนออก

ให้บริการ 

7. ประทับตราวันท่ี หนา้ปกใน ก่อนน าหนังสอืออกให้บริการ 

8. ฝึกประสบการณ์วิชาชพีนักศกึษาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

    

 

 นาย สหะ  นาคเดช  ต าแหนง่ พนักงานธุรการ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ซ่อมบ ารุงหนังสอืเก่า 

2. เข้าเล่มวารสารล่วงเวลา 

3. เขียนสันหนังสือและวารสารท่ีซ่อมบ ารุงและเขา้เล่มแลว้ 

4. ฝึกประสบการณ์วิชาชพีนักศกึษาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

    

 

 นาง ยุตะนันท์  ไชยพร  ต าแหนง่ พนักงานห้องปฏบัิตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. บริการยืม - คืน สื่อมัลติมีเดีย 

2. บริการท ารายการค่าปรับสื่อมัลติมีเดีย 

3. บริการห้องมัลติมีเดีย รายบุคคลและรายกลุม่ 

4. บริการห้องคาราโอเกะ 

5. บริการคอมพวิเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ 

6. แสกนงานวจิัยและวทิยานพินธ์เพื่อจัดท าฐานข้อมูลฉบับเต็ม 

7. ตรวจสอบและคัดเลอืก CD-ROM, VCD, DVD ท่ีช ารุดส่งซ่อมแซมและแทงจ าหนา่ย 

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

9. ดูแลและท าความสะอาดโสตทัศนูปกรณ์ 

10. วเิคราะห์สื่อโสตทัศน์ 
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  นางสาว เจริญจิตร  กิตติวิริยะพันธ์ุ    ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่ห้องสมุด 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. บริการรับฝากของและบริการการเข้าใช้ส านักฯ ส าหรับบุคคลภายนอก  

2. บันทึกสถิติผู้เข้าใช้บริการประจ าวัน / ดูแลแฟ้มบุคคลภายนอก 

3. จัดเก็บหนังสือตามช้ันและจัดเรียงหนังสือเพื่อขึ้นชัน้  

4. ดูแลและจัดช้ันหนังสือหมวด 000-300 และอา่นช้ันยา้ย และลาออก 

5. บริการแนะน าและตอบค าถามเบือ้งต้น  

    

 

 นางสาว จินตนา  ทาธง  ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่บันทึกข้อมูล 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. บริการรับฝากของและบริการการเข้าใช้ส านักฯ ส าหรับบุคคลภายนอก 

2. ดูแลอุปกรณก์ารลงทะเบียนหนังสือพมิพ์ 

3. บริการแนะน าและตอบค าถามเบือ้งต้น 

4. จัดเก็บหนังสือตามช้ันและจัดเรียงหนังสือเพื่อขึ้นชัน้ 

5. ดูแลและจัดช้ันหนังสือหมวด 400-700 

    

 

 นางสาว รภิตพร  เสตะปุระ  ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่ห้องสมุด 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. บริการยืม - คืน สื่อสารสนเทศ  

2. ดูแลรายการค่าปรับและน าสง่เงินค่าปรับท่ีการเงิน  

3. บริการเพิ่มรหัสสมาชิกส าหรับบุคลากรมหาวทิยาลัย  

4. บริการตรวจสอบหนี้สนิส าหรับนักศกึษาท่ีท าเร่ืองจบการศึกษา ยา้ย และลาออก  

5. บริการตรวจสอบหนี้สนิส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย กอ่นเกษยีณและลาออก 

6. บริการตอบค าถาม และแนะน าการยืมตอ่ใน Web OPAC 

7. ตรวจสอบหนังสอืท่ีน ามาคืนและจัดเรียงก่อนน าขึ้นชัน้  

8. ฝึกประสบการณ์วิชาชพีบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

    

 

 นายจักรราช พลอยเพ็ชร   ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่ห้องสมุด 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. บริการรับฝากของและบริการการเข้าใช้ส านักฯ ส าหรับบุคคลภายนอก 

2. บริการแนะน าและตอบค าถามเบือ้งต้น 

3. จัดเก็บหนังสือตามช้ันและจัดเรียงหนังสือเพื่อขึ้นชัน้ 

4. ดูแล จัดชัน้และอ่านช้ัน หนังสอือ้างองิ หนังสอืมุมคุณธรรม หนังสอืตลาดหลักทรัพย์  
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  นายทรงพล  จันทร์หอม      ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่ห้องสมุด 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. บริการรับฝากของและบริการการเข้าใช้ส านักฯ ส าหรับบุคคลภายนอก 

2. บริการแนะน าและตอบค าถามเบือ้งต้น 

3. จัดเก็บหนังสือตามช้ันและจัดเรียงหนังสือเพื่อขึ้นชัน้ 

4. ดูแล จัดชัน้และอ่านช้ัน หนังสอืภาษาไทยหมวด 800-900 หนังสือภาษาต่างประเทศ 

และหนังสอืนิยาย เร่ืองสั้น เยาวชน  

    

 

   นางสาว ภัทรวด ี  สรอ้ยระยา้     ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่ห้องสมดุ  

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. บันทึกข้อมูลดรรชนีวารสาร 

2. ลงทะเบียนสิ่งพมิพไ์ด้เปล่า 

3. ลงทะเบียนหนังสอืพิมพแ์ละวารสาร 

4. น าวารสารฉบับปัจจุบันออกให้บริการ  

5. จัดเก็บวารสาร และหนังสอืพมิพล์่วงเวลา  

6. บริการหนังสอืพิมพแ์ละวารสารถ่ายเอกสาร 

    

 

 นาง ผกา  มันดินแดง  ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่ห้องสมุด  

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. เข้าเล่มวารสารฉบับล่วงเวลา  

2. เสริมใบรองปกหนังสอืใหม่  

3. ฝึกประสบการณ์วิชาชพีนักศกึษาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 นางสาว สุมาลี  ถวายสนิธ์ุ  ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

(หัวหน้างานเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. เป็นวทิยากรให้การฝึกอบรมตามโครงการอบรมทักษะคอมพวิเตอร์ส าหรับนักศกึษา 

2. เป็นผู้วทิยากรให้การฝึกอบรมดา้นคอมพิวเตอร์ท้ังภายใน และภายนอกมหาวทิยาลัยฯ 

3. จัดท าเว็บเพจ และปรับปรุงคู่มอืฝึกอบรมหลักสูตรโปรแกรมส านักงาน IT03 

4. ดูแลและประสานงานโครงการฝึกอบรม 

5. งานนักศกึษาฝึกประสบการณ์ ให้ค าแนะน า สอน และสาธิต มอบหมายงาน และ

ประเมินผล 

6. ประสานงาน ดูแล หลกัเกณฑ์ ระเบียบ การให้บริการ ,การให้เชา่คอมพวิเตอร์ ส าหรับ

บุคคลทั่วไป 

7. เป็นผู้จัดท า และผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาในส านัก 

8. สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามปีงบประมาณ 

9. จัดท างานประเมินความเสี่ยงของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10.ดูแล ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหาการให้บริการงานด้านคอมพิวเตอร์ แก่ อาจารย ์เจ้าหนา้ที่ 

นักศกึษา 

    

 

 นาย กฤษฎา  พูลยรัตน์  ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ดูแลระบบ Computer / networks ภายในส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย ( Server ) ภายในส านักวทิยบริการฯ 

3. ดูแลและควบคุมระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ( Magic Library ) 

4. ดูแลและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพวิเตอร์  ภายในส านักวทิยบริการฯ 

5. ดูแลระบบมัลติมีเดียออนไลน ์(Media on Demand) 

6. ดูแลระบบสบืค้นขอ้มูลความรู้ดา้นการศึกษา (E-Book)  

7. ดูแลและควบคุมระบบการสบืค้นขอ้มูลภายในส านักวทิยบริการฯ ( Opac ) 

8. จัดท าระบบการสบืค้นขอ้มูล ( Full Text ) 

9. ให้บริการสืบค้นขอ้มูลออนไลน์  และออฟไลน์ 

10. ดูแลและให้บริการอินเทอร์เน็ต และสื่อมัลติมีเดีย ให้แกอ่าจารย์ เจ้าหนา้ที่ และ

นักศกึษา 

    

http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
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 นาย ทวชิ  บุญสวัสดิ์  ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. จัดท าและพัฒนา Website ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. ดูแล และควบคุมระบบห้องสมุดอัตโนมัต ิ(Magic Library) 

3. ดูแลและควบคุมระบบการสบืค้นขอ้มูลภายในส านักวทิยบริการฯ ( Opac ) 

4. ดูแลระบบมัลติมีเดียออนไลน์ (Media on Demand) 

5. ดูแลระบบสบืค้นขอ้มูลความรุ้ดา้นการศึกษา (E-Book) 

6. ดูแลระบบการสบืค้นขอ้มูล (Full Text) 

7. ให้บริการสืบค้นขอ้มูลออนไลน์ และออฟไลน ์

8. ดูแลและให้บริการอินเทอร์เน็ต  และสอืมัลตมิเีดีย 

9. ดูแลระบบ Computer / networks ภายในส านักวทิยบริการฯ 

10.ดูแล และซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพวิเตอร์ภายในส านักวิทยบริการฯ 

    

 

 นาย นริชา  เสอืนาค  ต าแหนง่ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ดูแลการใชง้าน Dial-Up Network ให้กับอาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และนักศกึษาของ

มหาวทิยาลัย 

2. ดูแลการใชง้านการเชื่อมตอ่อินเตอร์เน็ตไร้สายให้กับอาจารย์ 

3. ดูแลการใชง้าน E-Mail ให้กบัอาจารย์ เจ้าหนา้ที่ของมหาวิทยาลัย 

4. ให้การฝกึอบรมตามโครงการฝึกทักษะคอมพวิเตอร์ คลินิกคอมพิวเตอร์ (IT05) 

5. เชื่อมตอ่เพิ่มจุดสัญญาณระบบ Network ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

6. ให้ค าแนะน า  สอน  และสาธติให้กับนักศกึษารวมท้ังนักศกึษาชว่ยงานและฝึกงาน 

7. ให้ค าแนะน าทางโทรศัพท์ ใหก้ับอาจารย์เจ้าหนา้ที่  นักศกึษาและ Support / Service  

    ส าหรับปัญหาการเชื่อมตอ่กับระบบเครอืขา่ย 

8. บ ารุงรักษาเครื่องคอมพวิเตอร์ให้ใช้งานได้อยา่งสมบูรณ ์

9. จัดท าและปรับปรุงเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

10. ดูแลและให้บริการห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ 

11. ดูแล Server ของมหาวิทยาลัย 
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 นางสาว สกนธ์รัตน์  แยม้ประยูร  ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์หลกัของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. จัดท าและพัฒนาเว็บไซด์ของหนว่ยงานตา่งๆในมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3. จัดท าและพัฒนาระบบรับสมัครออนไลน์ โครงการฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ 

4. เป็นวทิยากรให้การฝึกอบรมตามโครงการฝึกทักษะคอมพวิเตอร์ หลักสูตรการสร้างเว็บ

เพจเบือ้งต้น IT06 

5. จัดท าและปรับปรุงเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

6. ดูแลหอ้งปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ และตรวจสอบการท างานของคอมพิวเตอร์ ให้ใชง้าน

ได้ปกต ิ

7. งานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ให้ค าแนะน า สอน และสาธิต มอบหมายงาน 

8. บริการให้ค าปรึกษาและแก้ปญัหาเบ้ืองต้น ในการใชค้อมพิวเตอร์ อนิเตอร์เน็ตและอื่นๆ 

ให้กับอาจารย์ เจ้าหนา้ที่และนักศกึษา 

9. ตดิตอ่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม 

  

    

 

 นาย ธนกฤต ตันฑวณิช ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ดูแลระบบ Dial-Up Network ของสถาบัน ทัง้บริการตอบปัญหาต่าง ๆ แก่ผูใ้ชบ้ริการ 

2. ดูและระบบเครอืขา่ยอินทราเน็ต และอนิเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้สามารถใชง้านได ้

3. ดูแล Server ของมหาวิทยาลยั 

4. ให้การฝกึอบรมตามโครงการฝึกทักษะคอมพวิเตอร์ 

5. ดูแลระบบ Wireless Lan 

6. ดูแล Software เครื่องในหอ้งปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ และตรวจสอบการท างานของ

คอมพิวเตอร์ 

7. จัดท าและปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย พร้อมท้ังดูแลให้สามารถใชง้านได้ประโยชนส์ูงสุด 

8. ให้ค าแนะน า สอน และสาธติให้กับนักศกึษา รวมท้ังนักศกึษาชว่ยงานและฝึกงาน 

9. แก้ไขระบบ Network ให้ใชง้านได้สมบูรณ์แบบ 

10. ให้ค าแนะน าทางโทรศัพท์ ให้กับอาจารย์เจ้าหนา้ที่ นักศึกษาปัญหาการเชื่อมตอ่ระบบ

เครอืขา่ย 
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 นาย ชัชวาล ถาวรสุทธ์ิ ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ดูแลการใชง้าน Dial-Up Network ให้กับอาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และนักศกึษาของ

มหาวทิยาลัย 

2. ดูแลการใชง้านการเชื่อมตอ่อินเตอร์เน็ตไร้สายให้กับอาจารย์ 

3. ดูแลการใชง้าน E-Mail ให้กบัอาจารย์ เจ้าหนา้ที่ของมหาวิทยาลัย 

4. ให้การฝกึอบรมตามโครงการฝึกทักษะคอมพวิเตอร์ (IT07) 

5. เชื่อมตอ่เพิ่มจุดสัญญาณระบบ Network ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

6. ให้ค าแนะน า  สอน  และสาธติให้กับนักศกึษารวมท้ังนักศกึษาชว่ยงานและฝึกงาน 

7. ให้ค าแนะน าทางโทรศัพท์ ใหก้ับอาจารย์เจ้าหนา้ที่  นักศกึษาและ Support / Service  

    ส าหรับปัญหาการเชื่อมตอ่กับระบบเครอืขา่ย 

8. บ ารุงรักษาเครื่องคอมพวิเตอร์ให้ใช้งานได้อยา่งสมบูรณ ์

9. จัดท าและปรับปรุงเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

10. ดูแลและให้บริการห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ 

11. ดูแล Server ของมหาวิทยาลัย 

    

 

 นางสาว ปราณ ี จิตรเย็น  ต าแหนง่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบดูแลฐานข้อมูลกลางของมหาวทิยาลัยฯให้ท างานได้ตามปกติ 

2. ตดิตัง้ค่าพเิศษตา่งๆ เชน่ config,default และค่าควบคุมของระบบ 

3. วเิคราะห์ ออกแบบ แก้ไขหรอืปรับปรุงงานนอกเหนอืจากที่ระบบของบริษัทท าไวใ้ห้ 

4. ด าเนนิการติดต้ังซอต์แวรระบบ MIS บนเครื่องลูกข่าย 

5. สร้าง User และก าหนดสิทธิ ในการเข้าถึงขอ้มูลให้ User ตา่งๆ ให้สอดคล้องกับ

แนวทาง/นโยบายของมหาวทิยาลัยฯ 

 6. ประสานงานระหว่างทีมงานของบริษัทกับผู้รับผิดชอบการใช้งานระบบ 

7. สามารถปรับแก้รายงานโปรแกรมเร่งดว่นได้ พร้อมแนะน าการใชง้านและรับแจ้งปัญหา

จาก User 

8. จัดบริหารพื้นท่ีและบัญชีผู้ใช้งานให้แก่หนว่ยงานภายในสถาบัน 

9. จัดท าระบบฐานขอ้มูลกลางของสถาบัน ในสว่นท่ีขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง 
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 นาย จิรวุฒ ิเชยกลิ่น ต าแหนง่ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบดูแลฐานข้อมูลกลางของมหาวทิยาลัยฯให้ท างานได้ตามปกติ 

2. ตดิตัง้ค่าพเิศษตา่งๆ เชน่ config,default และค่าควบคุมของระบบ 

3. วเิคราะห์ ออกแบบ แก้ไขหรอืปรับปรุงงานนอกเหนอืจากที่ระบบของบริษัทท าไวใ้ห ้

4. ด าเนนิการติดต้ังซอต์แวรระบบ MIS บนเครื่องลูกข่าย 

5. สร้าง User และก าหนดสิทธิ ในการเข้าถึงขอ้มูลให้ User ตา่งๆ ให้สอดคล้องกับ

แนวทาง/นโยบายของมหาวทิยาลัยฯ 

 6. ประสานงานระหว่างทีมงานของบริษัทกับผู้รับผิดชอบการใช้งานระบบ 

7. สามารถปรับแก้รายงานโปรแกรมเร่งดว่นได้ พร้อมแนะน าการใชง้านและรับแจ้งปัญหา

จาก User 

8. จัดบริหารพื้นท่ีและบัญชีผู้ใช้งานให้แก่หนว่ยงานภายในสถาบัน 

9. จัดท าระบบฐานขอ้มูลกลางของสถาบัน ในสว่นท่ีขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง 

    

 

  นาย ชัยยุทธ ด าหนก  ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่ประจ าห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ดูแลและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพวิเตอร์  ภายในส านักวทิยบริการฯ 

2. จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ ของส านักวิทยบริการฯ 

3. จัดท าระบบมัลติมีเดียออนไลน ์( Media on Demand ) 

4. จัดท าระบบการสบืค้นขอ้มูล ( Full Text ) 

5. ให้บริการสืบค้นขอ้มูลออนไลน์  และออฟไลน์ 

6. ดูแลและให้บริการอินเทอร์เน็ต  และสื่อมัลตมิเีดีย 

7. งานฝึกประสบการณ์วิชาชพีตา่ง ๆ ของนักศกึษา ที่เข้ามาฝกึประสบการณ์ในหนว่ยงาน 

    

 

  นาย พสิิษฐ์ ผอูนรัตน์  ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่ประจ าห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ดูแล และให้บริการห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์แกอ่าจารย์ เจ้าหนา้ที่ และนกัศกึษา 

2. ดูแลความสะอาดหอ้ง  และอุปกรณค์อมพิวเตอร์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้ 

3. Update ข้อมูล IT Knowledge 

4. ให้การฝกึอบรมตามโครงการทักษะคอมพวิเตอร์ 

5. การแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพวิเตอร์เบื้องตน้จากหน่วยงานภายในท่ีร้องขอ 

6. ให้ค าแนะน า  สอน  และสาธติให้กับนักศกึษารวมท้ังนักศกึษาชว่ยงานและฝึกงาน 

7. งานฝึกประสบการณ์วิชาชพีตา่งๆ ของนักศกึษาท่ีเข้ามาฝกึประสบการณ์ในหนว่ยงาน 
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งานเทคโนโลยีการศึกษา 

 

 นาย สมพร  ดวงเกษ  ต าแหนง่ นักวิชาการโสตทัศนศกึษา 

(หัวหน้างานผลิตสื่อการเรียนการสอน-เคเบ้ิลทีวี) 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ดูแลงานผลิตสื่อการเรียนการสอนงาน-เคเบ้ิลทีวี 

2. ดูแลกราฟฟิกคอมพวิเตอร์ / งานวัสดุกราฟฟิก 

3. ดูแลตัดตอ่เทปโทรทัศน์ / กิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4. ดูแลบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย 

5. ดูแลงานผลิตสื่อมัลตมิเีดีย 

    

 

 นาย เสนยี ์ แนวทัศน์  ต าแหนง่ นักวิชาการโสตทัศนศกึษา 

(หัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์) 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. ดูแลงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 

2. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจันทรากาญจนาภิเษก 

3. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจันทรากาญจนาภิเษก 

4. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ ์

5. บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย 

6. งานบันทึกสื่อการเรียนการสอน 

    

 

 นาย วรัิช  ฟักเหลอืง ต าแหนง่ นักวชิาการโสตทัศนศกึษา 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. งานเคเบ้ิลทีวี  และโทรทัศน์วงจรปิด 

2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบ้ิลทีวี 

3. งานผลิตรายการขา่วสาร  และงานประชาสัมพันธ์ 

4. บันทึกเทปโทรทัศน์ 

5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์ 

    

 

 นาย จาตุรันต์  เหมอืนสุดใจ  ต าแหนง่ นักวิชาการโสตทัศนศกึษา 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. งานเคเบ้ิลทีวี  และโทรทัศน์วงจรปิด 

2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบ้ิลทีวี 

3. งานผลิตรายการขา่วสาร  และงานประชาสัมพันธ์ 

4. บันทึกเทปโทรทัศน์ 

5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์ 

http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/student.html
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 นาย ยุทธชัย  รักพานิช  ต าแหนง่ นักวิชาการโสตทัศนศกึษา 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. งานเคเบ้ิลทีวี  และโทรทัศน์วงจรปิด 

2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบ้ิลทีวี 

3. งานผลิตรายการขา่วสาร  และงานประชาสัมพันธ์ 

4. บันทึกเทปโทรทัศน์ 

5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์ 

    

 

  นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ใจรักษ์   ต าแหนง่ นักวชิาการโสตทัศนศกึษา 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศนก์ารเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิเีดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

    

 

  นาย สุรสินธ์ุ  วัฒนจรยิา ต าแหนง่ พนักงานห้องปฏบัิตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. งานบริการห้องเรียนรวมอาคาร 28 

2. งานบริการห้องเรียนปกติอาคาร 28 

3. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ ์ 

4. บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย 

5. งานบันทึกสื่อการเรียนการสอน 

    

 

   นาย ฤทธ์ิ มุขเงิน ต าแหน่ง พนักงานหอ้งปฏบัิตกิารโสตทัศนูปกรณ ์

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจันทรากาญจนาภิเษก 

2. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจันทรากาญจนาภิเษก 

3. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ ์ 

4. บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย 

5. งานบันทึกสื่อการเรียนการสอน 
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 นาย ศราวุฒ  ทองขาว  ต าแหนง่ พนักงานห้องปฏบัิตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศนก์ารเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิเีดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

    

 

 นาย เอนก  ประสานศรี  ต าแหนง่ พนักงานห้องปฏบัิตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศนก์ารเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิเีดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

    

 

 นางสาว ปยิะธิดา  เกิดปราโมทย ์ ต าแหนง่ พนักงานห้องปฏบัิตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศนก์ารเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิเีดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

    

 

 นาย เชดิชัย  อ่อนละมุล   ต าแหนง่ พนักงานห้องปฏบัิตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศนก์ารเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิเีดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
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 นาย เดชา  เรืองดิษฐ์  ต าแหนง่ เจ้าหนา้ที่ห้องปฏบัิตกิารโสตทัศนูปกรณ์ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. งานหลักรับผิดชอบงานระบบเสียง / ห้องประชุม / หอประชุม  

2. งานเสียงสนาม 

3. งานดูแลขา่ยสัญญาณเคเบ้ิลทีวี / ซ่อมบ ารุงงานเคเบ้ิลทีวี  

4. งานบริการห้องเรียนรวม 

    

 

  นาย วษิณุ จิตตรุ่งเรือง    ต าแหนง่ ช่างเทคนิค  

ภาระงานที่รับผิดชอบ 

1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน 

2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศนก์ารเรียน 

3. งานสื่อมัลตมิเีดีย 

4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
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งบประมาณ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ได้รับจัดสรร

งบประมาณในปีการศึกษา  พ.ศ.2557  ดังนี้ 

 1.  เงินงบประมาณแผน่ดิน    2,698,000.00 บาท 

 2.  เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้   2,160,000.00 บาท 

 

สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 

จัดสรร 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจ่าย 

ร้อยละ      

ท่ีใชไ้ป 

งบประมาณแผน่ดนิ    

แผนงาน : ขยายโอกาสและพฒันาการศกึษา    

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

   โครงการ 1 บริหารจัดการงานของหนว่ยงาน 2,698,000 2,697,903.48 100 

งบประมาณเงินรายได ้    

แผนงาน : บริหารการศกึษาระดับอดุมศกึษา 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   โครงการ 2 บริการวิชาการ 28,200 24,787.94 88 

   โครงการ 3 เครอืขา่ยเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อ eDLTV 

ในการเรียนการสอน 

27,610 27,608.79 100 

   โครงการ 4 บริหารจัดการของหน่วยงาน  1,681,000 1,527,274.07 91 

   โครงการ 5 บริการวิชาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  38,950 17,300 44 

   โครงการ 6 จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการบริหารและบริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

324,000 322,568.40 100 

   โครงการ 7  ฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศกึษา  60,240 48,578 81 

งบกลาง มหาวทิยาลัย     

   โครงการ  พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางเพื่อการบริการ 2,725,000 1,844,077.98 68 

   โครงการ  ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ 650,000 603,801 93 

   โครงการ  ความร่วมมอืเพื่อจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) 200,000 198,694 99 
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24 

กจิกรรมพัฒนาบุคลากร 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อ

พัฒนาความรูค้วามสามารถ  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557  รายละเอียดดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี 
เรื่องท่ีเข้าร่วมอบรม  

/ สัมมนา 
สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 

18-22 พ.ย.56 โครงการงานสัปดาห์ห้ อ งสมุ ด

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2556 

อาคารหอสมดุ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

1.นายเกยีรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 

2.น.ส.ดารดั  มุกดาอุดม 

3.น.ส.อัญชนา ธาตุบุรมย์ 

4.น.ส.รัตนาภรณ์ แสนดวง 

22 พ.ย.56 การพัฒนา EQ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

งานห้องสมุด 

อาคารส านักงานสภา

คริสตจักรในประเทศไทย 

กรุงเทพฯ 

1.น.ส.รัชน ี ตนัพันเลิศ 

2.น.ส.รภติพร  เสตะปุระ 

3.นายทรงพล จันทรห์อม 

16 ธ.ค.56 การบริการที่เป็นเลิศเพื่อความยั่งยืน

ของห้องสมุด (Excellent Service for 

Sustainable Libraries) 

อาคารไชยยศสมบัติ3 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

1.น.ส.วาสนา  มณโีนนโพธิ์ 

2.นางยตุะนันท์ ไชยพร 

 

12-13 ก.พ.57 อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่ อการสืบค้น โครงการพัฒนา

เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศ

ไทย (ThaiLis) ประจ าปีพ.ศ.2557 

ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(บางเขน) 

1.นายฐารัตน ์ฉัตรภูมิ 

2.น.ส.วาสนา มณีโนนโพธิ์ 

3.นางยตุะนนัท์ ไชยพร 

19-21 มี.ค.57 การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคม 

ก้มหน้า (Library Development in 

Social lgnorism Age) 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 

กรุงเทพฯ 

1.น.ส.ดารัด  มุกดาอุดม 

2.น.ส.รตันาภรณ์ แสนดวง 

3.น.ส.วาสนา มณีโนนโพธิ์ 

28 มี.ค.57 การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

การสืบคน้วารสารออนไลน์ฐานข้อมูล 

Egscohost และ Emerald 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

ดุสิต 

1.น.ส.อัญชนา ธาตุบุรมย์ 

2.น.ส.รัชน ี ตันพันเลิศ 

3.นายฐารตัน์ ฉตัรภูมิ 

3-4 เม.ย.57 ระบบการให้บรกิารข้อมูลสารสนเทศ

และสื่อใหม่ Digital Signage 

ส านักงานวิทยทรัพยากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

1.นายสมพร  ดวงเกษ 

2.นายกฤษฎา  พลูยรัตน์ 

3.น.ส.อัญชนา  ธาตุบุรมย์ 

21-22 เม.ย.57 โครงการพัฒนาระบบสหบรรณากรม 

(Union Catalog) ส าหรับ

สถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

1.น.ส.อัญชนา  ธาตุบุรมย์ 

2.น.ส.รัชน ี ตันพันเลิศ 
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วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีเข้าร่วมอบรม / 

สัมมนา 

สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 

22 เม.ย.57 การประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อ

การเช่ือมโยงเครอืข่ายหอ้งสมดุ

งานวิจยัดิจทิลั วช. 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาต ิ

1.นายเกยีรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 

2.นายกฤษฎา  พลูยรัตน ์

3.น.ส.รัตนาภรณ ์แสนดวง 

19 พ.ค.57 การพัฒนาบุคลากรงานบรกิาร

ห้องสมุดและการสรา้งเครอืขา่ย

ความร่วมมือระหว่างห้องสมดุ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิาร

ศาสตร ์

1.นางภูวรา  มัสตลู 

29-30 พ.ค.57 การเชื่อมโยงความรู้ : ห้องสมุด

สื่ อ ใ ห ม่ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 

(Connecting Knowledge : Library, 

New Media & Technology) 

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 

คองคอรด์ กทม. 

1.นายเกยีรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 

2.น.ส.ดารดั  มุกดาอุดม 

 

2-4 มิ.ย.57 IPvb Implementation and 

Infrastructure 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร

พงษ์ภูวนารถ 

นายชัชวาลย์  ถาวรสุทธิ์ 

16-18 มิ.ย.57 การตรวจสอบและป้องกันระบบ

เครอืข่ายคอมพิวเตอร ์(Website 

Security Monitoring (Phishing 

and Hacking case Study)) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

ประสานมิตร 

นายนิรชา  เสือนาค 

19 มิ.ย.57 TK Forum 2014 “Learning in 

the Digital Era” 

 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท

เซ็นทรัลเวิลด ์กทม. 

น.ส.ดารดั  มุกดาอดุม 

26 มิ.ย.57 สัมมนาวิชาการ TK Forum 2014 ศูนย์การเรยีนรูอ้เนกประสงค์

อุทยานการเรียนรู ้ต้นแบบและ

บรกิาร 

 

น.ส.ดารดั  มุกดาอดุม 

25-26 ม.ิย.57 Green Library : การบรหิาร

จัดการห้องสมดุสีเขยีว 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร ์บางเขน 

 

1.นายทรงพล  จันทรห์อม 

2.นายจักรราช  พลอยเพ็ชร 

27 มิ.ย.57 ความร่วมมือในการบอกรับ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่การ

สืบคน้ ประจ าป ี2557 

 

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

นายเกียรติพงษ์ ยอดเยีย่มแกร 
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วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีเข้าร่วมอบรม / 

สัมมนา 

สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม / สัมมนา 

1-2 ก.ย.57 การลงรายการบรรณานุกรมใน

รูปแบบ AACR2 / MARC21 และ

การติดตั้งใช้งานโปรแกรม MARC 

Analyzer เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องของรายการบรรณานุกรม 

มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ 1.น.ส.อัญชนา  ธาตุบุรมย์ 

2.น.ส.รตันาภรณ์ แสนดวง 

 

1-4 ก.ค.57 ผู้น ายุคใหม่ โรงแรมเจริญโฮเตล็  

จ.อุดรธาน ี

น.ส.จันทิมา  ชุลีกราน 

21-22 ก.ค.57 Joomla Advance Template & 

Mobile Workshop (รุน่ที่ 4) 

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ The 

Connecion กทม. 

น.ส.สกนธ์รัตน ์ แย้มประยูร 

25-26 ก.ค.57 โครงการประชุมเครือข่ายความ

ร่วมมือผู้อ านวยการส านักวิทย

บรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายเกียรติพงษ์ ยอดเยีย่มแกร 

14 ส.ค.57 Emerald User Group Meeting 

2014 

โรงแรมดุสติธาน ีกทม. 1.น.ส.วาสนา มณีโนนโพธิ์ 

2.นางยตุะนันท์ ไชยพร 

3.น.ส.วรรด ีนพรัตน์ 

14-15 ส.ค.57 การจั ดท าน โยบายและแนว

ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

โรงแรมเอ-วัน พัทยา บีช 1.นายเกยีรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร 

2.ผศ.อ านาจ สวสัดิน์ะที 

3.น.ส.ปราณี  จิตรเยน็ 

4-5 ก.ย.57 การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มใน

ปัจจุบันและความท้าทายใน

อาคต (Library Development : 

Current Trends and Future 

Challenges) 

โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปารค์ 1.น.ส.อัญชนา  ธาตุบุรมย ์

2.น.ส.รัชน ี ตันพันเลิศ 
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ผลการด าเนนิงาน 

ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557   

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

ผลงานในรอบปี จ านวน หน่วย 

1.  งานบริหารและธุรการ   

      -  ลงทะเบียนหนังสือ (เข้า) 1,152 ฉบับ 

      -  ลงทะเบียนหนังสือ (ออก) 385 ฉบับ 

      -  จดหมายตอบขอบคุณ 559 ฉบับ 

      -  พิมพ์ค าสั่ง 30 ฉบับ 

      -  พิมพ์บันทึกข้อความ 285 เรื่อง 

      -  จัดประชุมต่างๆ ภายในส านัก 18 ครั้ง 

      -  ติดต่อสง่บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาและอบรม 23 ครั้ง 

      -  บริการหอ้งประชุม 22 ครั้ง 

      -  ด าเนินการบ ารุง รักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 32 ครั้ง 

      -  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 2   เล่ม 

      -  จัดเตรียมเอกสารเพื่อการประเมิน 2   ครั้ง 

      -  จัดท ารายงานประจ าปี  1  เล่ม 

2.  งานการคลังและพัสดุ   

      -  จัดท าบัญชคีวบคุมการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ 4 ครั้ง 

      -  ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจา้ง 215 เรื่อง 

      -  จัดหาครุภัณฑ์ 21 รายการ 

      -  ส ารวจวัสดุและครุภัณฑ์ 2 ครั้ง 

3.  งานนโยบายและแผน   

     -  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจ้่าย

งบประมาณ 

2 ครั้ง 

     -  จัดท าแผนกลยุทธ์ 1 เล่ม 

     -  ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ 4 ครั้ง 
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ฝ่ายวิทยบริการ 

ผลการด าเนินงานในรอบปี 

(1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557) 

ฝ่ายวิทยบริการ  ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ ผลงาน จ านวน หน่วยนับ 

งานจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

1. จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสอืภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 2,733 ชื่อเรื่อง 

2. จัดหาสื่อโสตทัศน ์(CD-ROM/ VCD / DVD) 396 ชื่อเรื่อง 

4. วิเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 2,733 ชื่อเรื่อง 

5. วิเคราะห์สื่อโสตทัศน ์  (CD/ CD-ROM/ VCD/ DVD) 396 ชื่อเรื่อง 

6. ประทับตราและลงทะเบียน สื่อสารสนเทศ  5,530 เล่ม 

7. บันทึกข้อมูลสื่อสารสนเทศ  2,733 ชื่อเรื่อง 

8. บันทึกข้อมูลสื่อโสตทัศน์ 396 ชื่อเรื่อง 

9. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ 727 ชื่อเรื่อง 

งานสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 

1. บริการวารสาร 324 ชื่อเรื่อง 

2. บริการหนังสือพิมพ์ 23 ชื่อเรื่อง 

3. จัดหาวารสาร (E-Magazine) 12 ชื่อเรื่อง 

4. ส ารวจความตอ้งการสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่อง (วารสาร, หนังสือพิมพ์) 2 ครั้ง 

5. สมัครสมาชิกและต่ออายุวารสาร 4 ครั้ง 

6. ประทับตราและลงทะเบียนหนังสือพมิพ์ 8,395 ฉบับ 

7. ประทับตราลงทะเบียนวารสาร 4,125 เล่ม 

8. วิเคราะห์ดรรชนีวารสาร (ร่างบัตรและให้หัวเรื่อง) 1,586 ชื่อเรื่อง 

9. บันทึกข้อมูลดรรชนีวารสาร 1,586 ชื่อเรื่อง 

10. บริการให้ยืมวารสาร/หนังสือพิมพ์ถ่ายเอกสาร 260 ฉบับ 

11. บริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา 23/1 วัน ชื่อเรื่อง 

12. แนะน าวารสารใหม่ขึ้นเว็บไซต์ส านักฯ 288 ชื่อเรื่อง 

13. คัดเลือกวารสารฉบับล่วงเวลาเข้าเล่ม 90 ชื่อเรื่อง 

14. คัดแยกและลงทะเบียนสิ่งพิมพ์ได้เปล่า 1,593 เล่ม 
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ล าดับ ผลงาน จ านวน หน่วยนับ 

งานซ่อมบ ารุงสื่อสารสนเทศ 

1. เข้าปกงานวจิัยและวิทยานิพนธ์ 200 เล่ม 

2. เข้าเล่มวารสารฉบับล่วงเวลา 228 เล่ม 

3. เขียนสันวารสารฉบับล่วงเวลา 228 เล่ม 

4. เสริมใบรองปกหนังสือใหม่ 1,012 เล่ม 

5. ซ่อมหนังสอืเก่า 35 เล่ม 

งานเทคนิคทรัพยากรสารสนเทศ 

1. เจาะ- เย็บเล่ม,ทากาว หนังสือภาษาไทย+ อังกฤษ 4,530 เล่ม 

2. ติดแถบแมเ่หล็กหนังสอื ภาษาไทย + อังกฤษ 5,530 เล่ม 

3. พิมพ์และตดิสันหนังสอื ภาษาไทย + อังกฤษ 5,530 แผ่น 

4. พิมพ์และตดิบาร์โค้ดหนังสือ ภาษาไทย+ อังกฤษ 11,060 แผ่น 

5. พิมพ์และตดิสัน ซีดรีอม / วีซีดี / ดีวีด ี 396 แผ่น 

6. พิมพ์และ ตดิบาร์โค้ด ซีดีรอม / วีซีดี / ดวีีดี 792 แผ่น 

7. ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลก่อนออกให้บริการ 3,129 ชื่อเรื่อง 

งานบรกิารสื่อโสตทัศน์ 

1. บริการสื่อโสตทัศน์ 4,961 ชื่อเรื่อง 

2. บริการยืมสื่อโสตทัศน์ 1191 รายการ 

3. บริการคืนสื่อโสตทัศน์ 1176 รายการ 

4. บริการหอ้งเสียงตามประสงค์ (คาราโอเกะ) 494 ครั้ง 

5. บริการหอ้งชมสื่อมัลติมีเดียรายกลุ่ม  321 ครั้ง 

6. แนะน าสื่อมัลติมีเดียใหม่ 24 ครั้ง 

งานบรกิารสื่อสารสนเทศ 

1. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ 56,263 ชื่อเรื่อง 

2. บริการยืมหนังสือ 13,218 เล่ม 

3. บริการคืนหนังสอื 14,452 เล่ม 

4. บริการคืนหนังสอืล่วงเวลา 291 เล่ม 

5. บริการตรวจสอบหนี้สนิก่อนจบการศกึษา/ย้าย/ลาออก 3,509 คน 

6. บริการสมัครสมาชิกส าหรับ อาจารย์และบุคลากร 25 คน 
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ล าดับ ผลงาน จ านวน หน่วยนับ 

งานบรกิารสื่อสารสนเทศ 

7. บริการหอ้งสัมมนากลุ่ม 4,476 คน 

8. บริการให้ยืมหนังสอืถ่ายเอกสาร 150 เล่ม 

9. บริการจัดแสดงหนังสอืใหม่ 480 ครั้ง 

10. บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 265 ครั้ง 

11. บริการงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 5,572 ชื่อเรื่อง 

12. บริการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2,385 ชื่อเรื่อง 

13. บริการฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 23 ฐาน 

14. บริการแนะน าการสบืค้นสารสนเทศจาก web OPAC 1,500 คน 

15. บริการแนะน าหนังสือใหม่ขึ้นเว็บไซน์ 480 ชื่อเรื่อง 

16. บริการอบรมการสบืค้นฐานข้อมูลสารสนเทศของหอ้งสมุด 930 คน 

17. จัดเก็บและเรียงหนังสอืขึน้ช้ันเพื่อให้บริการ 145,718 เล่ม 

18. แทงจ าหน่ายหนังสือเก่าในฐานข้อมูลหอ้งสมุด 11,265 เล่ม 

19. บริการรับฝากของและตรวจเช็คทางเข้า-ออก 82,643 คน 

20. ทวงสื่อสารสนเทศค้างส่ง 2 ครั้ง 

21. น าส่งเงินค่าปรับที่การเงินมหาวิทยาลัย 12 ครั้ง 

 กิจกรรมบริการวิชาการ 5 กิจกรรม 

 - การส่งเสริมการอ่าน 66 คน 

 - วันพ่อ วันแหง่คุณธรรม 101 คน 

 - อบรมการสบืค้นฐานข้อมูลสารสนเทศหอ้งสมุด 930 คน 

 - Book Tech Fair & Multimedia 582 คน 

22. - Mobile Library “หอ้งสมุดเพื่อเด็กและชุมชน” 100 คน 

23. ให้บริการเข้าใช้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 82,643 คน 
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สถิติผู้เข้าใช้บรกิารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557 

 

ว/ด/ป 
จ านวน 

นักศกึษา บุคคลภายนอก 

1-31 ตุลาคม 2556 3,437 146 

1-30 พฤศจกิายน 2556 9,477 826 

1-31 ธันวาคม 2556 7,545 614 

1-31 มกราคม 2557 8,340 808 

1-28 กุมภาพันธ์ 2557 9,728 843 

1-31 มนีาคม 2557 1,649 546 

1-30 เมษายน 2557 584 174 

1-31 พฤษภาคม 2557 609 287 

1-30 มิถุนายน 2557 45 328 

1-31 กรกฎาคม 2557 531 693 

1-31 สิงหาคม 2557 5,573 101 

1-30 กันยายน 2557  9,485 181 

รวม 
57,003 5,547 

62,550 
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สถิติปริมาณ การยืม-คนื ทรัพยากรสารสนเทศ 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557 

ว/ด/ป 

ยืม  รวม 

(รายการ) 

คืน รวม 

(รายการ) สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ ์ สื่อโสต

ทัศน์ 

1-31 ตุลาคม 2556 1,530 11 1,541 850 2 852 

1-30 พฤศจกิายน 

2556 

2,405 31 2,436 1,709 30 1,739 

1-31 ธันวาคม 2556 1,949 26 1,975 2,181 27 2,208 

1-31 มกราคม 2557 2,296 5 2,301 2,164 6 2,170 

1-28 กุมภาพันธ์ 2557 1,283 12 1,295 1,574 20 1,594 

1-31 มนีาคม 2557 479 - 479 617 2 619 

1-30 เมษายน 2557 382 - 382 329 - 329 

1-31 พฤษภาคม 2557 284 - 284 338 - 338 

1-30 มิถุนายน 2557 268 - 268 292 - 292 

1-31 กรกฎาคม 2557 215 - 215 269 3 272 

1-31 สิงหาคม 2557 1,406 - 1,406 893 - 893 

1-30 กันยายน 2557 721 - 721 3,236 - 3,236 

รวม 13,218 85 13,303 14,452 90 14,542 
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สถิติจ านวนผู้ใช้บริการยืม-คนื ทรัพยากรสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557 

ว/ด/ป นักศกึษา 

(คน) 

อาจารย์ 

(คน) 

เจ้าหน้าที่ 

(คน) 

รวม 

(คน) 

1-31 ตุลาคม 2556 333 207 68 608 

1-30 พฤศจกิายน 

2556 

1,279 54 39 1372 

1-31 ธันวาคม 2556 1,291 362 330 1983 

1-31 มกราคม 2557 1,172 52 40 1264 

1-28 กุมภาพันธ์ 2557 962 31 48 1,041 

1-31 มนีาคม 2557 155 51 50 256 

1-30 เมษายน 2557 60 46 38 144 

1-31 พฤษภาคม 2557 53 30 41 124  

1-30 มิถุนายน 2557 8 41 26 75 

1-31 กรกฎาคม 2557 11 41 47 99 

1-31 สิงหาคม 2557 5 32 14 51 

1-30 กันยายน 2557 9 10 1 20 

รวม 5,338 957 742 7,037 
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) 

ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สนับสนุนโดย สกอ.  

 

ล าดับ ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด 

1 
ABI/INFORM 

Complete 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด  เศรษฐศาสตร ์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ 

รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้น

บทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ  

2 ACM Digital Library 

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดท าโดย ACM (Association for 

Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่ส าคัญ เช่น รายการ

บรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 

1985-ปัจจุบัน 

3 H.W Wilson 

เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี ้

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

มนุษยศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย 

ชีววทิยาและเกษตรศาสตร์  

4 

ProQuest 

Dissertations & 

Theses 

เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full Text) ของ

สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  รวมถึง

บางสถาบันการศึกษาจากทวปียุโรป ออสเตรเลีย เอเชยี และแอฟริกา มากกว่า 1,000 

แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท 

ตั้งแต่ป ี1997 ถงึปัจจุบัน ไม่น้อยกวา่ 1.1 ลา้นรายการ และสาระสังเขปวทิยานิพนธ์ไม่

น้อยกวา่ 2.4 ล้านรายการ 

5 
SpringerLink – 

Journal 

เป็นฐานข้อมูลวารสารอเิล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลตั้งแต่ป ี1997-ปัจจุบัน 

6 ISI Web of Science 

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถงึ ที่ครอบคลุม

สาขาวิชาหลักทัง้วิทยาศาสตร ์สังคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 

9,200 รายชื่อ ให้ขอ้มูลตั้งแต่ป ี2001-ปัจจุบัน  

7 
Academic Search 

Premier 

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุม สหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์  ประวัติศาสตร ์

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ 

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตรท์ั่วไป  

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/
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
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ล าดับ ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด 

8 
Education Research 

Complete 

เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและ 

ต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับ

เต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลไปจนถงึระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) 

และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย 

 

9 
Computer & Applied 

Science Complete 

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของ

วารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่น ๆ จากรายการ

ทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูล

ฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ 

10 Emerald Management 

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี 

ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและ

นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการ

ภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่าประเทศ การเรียนรู้

และการพัฒนาการบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ 

การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการ

จัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล  การเมืองและ

นโยบาย อสังหารมิทรัพย์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 

11 
American Chemical 

Society Journal (ACS) 

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมทางวิชาการ ที่จัดท าโดย ACM (Association 

for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่ส าคัญ เช่น 

รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูล

ตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน 

 

12 

 

 

ScienceDirect 

ระบบสืบคน้บทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และการแพทย์ จ านวน

กวา่1,800 ชื่อ ของส านักพมิพ์ Elsevier Science, Academic Press และส านักพมิพ์

อื่น ๆรวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จ านวนกว่า 6.2 ล้าน

ระเบียนสามารถเข้าใช้บทความฉบับเต็มได้เกอืบทุกชื่อ เรียกใช ้full-text ย้อนหลังได้

ตั้งแต่ป ี1995 – ปัจจุบัน 

 

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.sciencedirect.com/
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ล าดับ ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด 

13 
Thai Digital Collection 

(TDC) 

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ 

รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ใน

การเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัยที่เป็น

สมาชิกเท่านั้นและสามารถ Download เอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะเครือข่ายที่เป็น

สมาชิก 

14 

Ebscohost 

Netlibrary ebook 

  

เป็นฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในสหสาขาวิชา รวบรวมข้อมลูของหนังสือ 

วารสารและสิ่งพมิพ์อื่นๆ ทีส่กอ. บอกรับเพื่อให้สมาชิก ThaiLIS 77 แห่ง ใช้ร่วมกัน 

โดยจดัซื้อหนังสือจ านวน 5,962 รายชื่อ จดัพิมพ์ช่วงป ี1979-2004 และมหีนงัสือ

อื่นๆ ที่สามารถเข้าใช้ได้ฟรี 3,400 รายชื่อ ในช่วงปี ค.ศ. 1913-ปัจจุบัน (สามารถ

สืบคน้ฐานขอ้มลูของ EbscoHost ทั้งที่ สกอ. บอกรับและ ebook Netlibrary ที่

ห้องสมุดบอกรับ) 

 **ค้นในแพลทฟอร์ม Ebscohost 

15 

ฐานข้อมูล IR-Web 

Dissertation Fulltext in 

PDF format : information 

resource on web. 

 เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการรวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ จ านวน 

3,850 ชื่อเรื่อง ที่ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับในรูปแบบของ 

CD-ROMและได้น าระบบ Information Resourcess on Web หรือ IR-Web มาใช้ใน

การบริหารจัดการเพื่อการสืบค้น สามารถให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

อิเล็กทรอนิกส์แก่ห้องสมุดทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายของ สกอ. ได้โดยผ่าน

ระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต 

16 ฐานข้อมูล Journal Link 

"Journal Link" เป็นฐานข้อมูลชีแ้หล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ 

ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 227 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่ง

จัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก 

ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มี

การให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 านักพิมพ์ชั้นน 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 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ภาษาและ

วรรณคดี สังคมศาสตร์ การแพทย์ และมนุษยศาสตร์ เป็นต้น (ส านักวิทยบริการฯ เป็น

เครือข่ายสมาชิก 7 สถาบัน มีหนังสือจ านวน 303 ชื่อเรื่อง) 

2 CRCnetBASE 

ฐานข้อมูล หนังสือออนไลน์ CRCNetBase จากบริษัท Booknet ครอบคลุมหลายสาขาวิชา 

โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้บรกิารสืบค้น ทั้งชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และสารบัญหนังสือ 

จ านวน 5,670 รายชื่อ และใช้ได้ตลอด 

3 

iGpublishing 

( ebook จาก 6 

ส านักพิมพ)์ 

 

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

2. elsevier        5 ชื่อเรื่อง 

3. Thorogood    4 ชื่อเรื่อง  

4. Kogan Page   1 ชือ่เรื่อง 

5. Global          4 ชื่อเรื่อง 

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

4 
Institute of Southeast 

Asian Studies  

เป็นฐานข้อมูลหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบซือ้ขาด การเข้าใช้เป็นแบบ Full text ไม่

จ ากัดผู้ใช้ (Unlimited Access) เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวกับประเทศในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทัง้หมด มีหนังสือจ านวน 215  รายการ 

5  Matichon e-library 

 เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์  รายงาน หรือ

ข้อเขียนอื่นๆ ซึ่งรวบรวมจากหนังสือพมิพ์กว่า 30 ฉบับ  

User Name : aritnews / Password : news_library 

6  Full text eBooks 
 เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม งานวิจัย ผลงานวิชาการ ของนักศึกษา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม ที่รวบรวมไว้ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

7 

OPAC 

(Online Public Access 

Catalog) 

เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่ส านักวิทยบริการฯ จัดท าข้ึน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วย

ค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความวารสาร โสตทัศนวัสดุ 

รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็วและค้นหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

เนื่องจากแหล่งบริการสารสนเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การสืบค้น

สามารถท าได้งา่ย เช่น การค้นด้วยชื่อผูแ้ต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ค าส าคัญ เลขเรียกหนังสือ 
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ฝ่ายเทคโนโลยีการศกึษา 
 

บริการข่าวและเคเบิ้ลทีวี 

ปี 2556 ปี 2557 
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 3 5 10 11 1 - - 2 1 4 10 48 

             บริการถ่ายทอดสดและบันทกึเทป 

ปี 2556 ปี 2557 
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.  

5 - 3 1 8 2 4 1 6 3 4 7 44 
 

บริการห้องวิทยมัลติมีเดีย 

ปี 2556 ปี 2557 
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 

 

งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรยีนปกติ   

อาคารจันทรเกษม  จันทรา-กาญจนาภิเษก 

ห้อง/เดอืน 

ปี 2556 ปี 2557     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 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0603 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0604 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0605 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0606 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0607 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0608-9 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 
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ห้อง/เดอืน 

ปี 2556 ปี 2557     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   

15-0702 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0703 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0704 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0705 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0707 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0708 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0709 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0902 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0903 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0904 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0905 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0907 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0908 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-0909 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-1003 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-1004 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-1005 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-1006 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

15-1008-9 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

รวม - 624 624 676 234 364 520 260 - - 312 676 3,302 
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งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรยีนปกติ   

อาคาร  29 

ห้อง/เดอืน 
ปี 2556 ปี 2557  

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 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

29-2973 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

29-2974 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

29-2976 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

29-2981 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

29-2992 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

รวม - 144 144 156 54 84 120 60 - - 72 156 762 

              
งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวมและห้องเรยีนปกติ   

อาคาร  28 

ห้อง/

เดือน 

ปี 2556 ปี 2557 
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 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

2841 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

2851 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

2852 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

2861 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

2862 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

2871 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

2872 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

2881 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

2882 - 24 24 26 9 14 20 10 - - 12 26 127 

รวม - 240 240 260 90 140 200 100 - - 120 260 1,270 

หมายเหตุ : หน่วยนับเป็นวัน 
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                     งานบริการโสตทัศนูปกรณ์   

                     หอประชุมใหญ่ 

หอ้ง/

เดือน 

ปี 2556 ปี 2557 
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 14 13 8 10 10 8 19 6 9 11 12 6 126 

 

งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์   

ห้องประชุมชั้น 3  อาคารอ านวยการ  12  ชั้น 

หอ้ง/

เดือน 

ปี 2556 ปี 2557 
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 9 7 4 10 9 7 8 7 7 12 10 11 101 

 

งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์   

ห้องประชุมชั้น 5  อาคารอ านวยการ  12  ชั้น 

หอ้ง/

เดือน 

ปี 2556 ปี 2557 
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 12 13 4 21 9 5 12 6 8 18 6 7 121 

              งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์   

ห้องประชุมชั้น 8  อาคารจันทรเกษม  จันทรา-กาญจนาภิเษก 

หอ้ง/

เดือน 

ปี 2556 ปี 2557 
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 2 2 8 6 - - 4 5 7 10 8 68 

       
  

     งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์   

ห้องประชุมชั้น 12  อาคารอ านวยการ  12  ชั้น 

หอ้ง/

เดือน 

ปี 2556 ปี 2557 
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 2 1 4 7 3 1 3 3 10 4 7 47 
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งานบรกิารโสตทัศนูปกรณ์   

ห้องกิจกรรมนักศกึษา  (ชั้น 1)   อาคาร 28 

หอ้ง/

เดือน 

ปี 2556 ปี 2557 

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 - - - 1 - - - - - 4 

               

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการด าเนนิงานด้านบริการวชิาการและฝึกอบรมส าหรับนักศึกษา 

โครงการฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา   

รุ่นที่ 29 ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 

อบรมระหว่างวันพุธที่11 ธันวาคม 2556 ถึงวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 

หลักสูตร ผ่าน ไม่ผ่าน วิทยากร 

IT01-IT02 : การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น&เทคนิคการซอ่มบ ารุง 61 3 ธนกฤต 

IT03 : การใช้โปรแกรมส านักงาน Microsoft Office 2010 69 7 สุมาล ี

IT004 : ส าหรับนักศึกษาเตรยีมฝึกประสบการณว์ิชาชีพ Office2010,การ

สืบคน้ข้อมลูวิจัย 
59 3 

สุมาล ี

IT06 (การสรา้งเว็บเพจเบื้องต้น Macromedia Dreamweaver) 44 3 สกนธ์รัตน ์

IT07 (กราฟฟิกส์และการสรา้งภาพเคลื่อนไหวPhotoshop CS3  เบื้องต้น) 22 - นิรชา 

รวมผู้ผ่านการอบรมท้ังหมด 255 

 

69 
59 

44 

22 

0

20

40

60

80

สรุปผลโครงการฝึกอบรมทักษะคอมพวิเตอร์ 

ผา่น 

ไมผ่า่น 
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รายงานการจัดท าบัตรนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 

 

วันท่ี ภาคในเวลาราชการ ภาคนอกเวลาราชการ รวม (คน) 

9/9/2557 1,040 238 1,278 

10/9/2557 1,163 132 1,295 

11/9/2557 627 127 754 

12/9/2557 197 30 227 

14/9/2557 3 102 105 

รวม  3 ,659   

 

จ านวน

 
         จ านวนวันท าบัตร 
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ภาคในเวลาราชการ 

ภาคนอกเวลาราชการ 

จ ำนวนนักศึกษำชั้นปีท่ี 1ทั้งหมด  4,503  คน 
  -  ภาคในเวลาราชการ  3,676   คน 
  -  ภาคนอกเวลาราชการ  827   คน 
  คงเหลือที่ยังไม่มำท ำ 844   คน  
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โครงการบริการวิชาการแก่บุคลากรของมหาวทิยาลัยฯ 

กิจกรรมที่ 1 อบรบเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการสอน e-Learning 

      ระเวลาด าเนนิการ  วันศุกร์ที่ 29  สงิหาคม พ.ศ. 2557 

ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 

เชิงปริมาณ :    

- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าอบรม คน 30 30 

เชิงคุณภาพ :    

- ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ระดับ ด ี ด ี
 

กิจกรรมที่ 3  อบรมบุคลากรสายสนับสนุนเรื่องระบบการจัดช้ือจัดจ้าง 

               ระเวลาด าเนนิการ  วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557   

ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 

เชิงปริมาณ :    

- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าอบรม คน 60 29 

เชิงคุณภาพ :    

- ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ระดับ ด ี ด ี
 

 

กิจกรรมที่ 4  อบรมปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ 
               ระเวลาด าเนินการ  วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557   

ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 

เชิงปริมาณ :    

- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าอบรม คน 30 21 

เชิงคุณภาพ :    

- ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ระดับ ด ี ด ี
 

กิจกรรมที่ 5 อบรมการใช้ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารออนไลน์ โดยใช้ Drop box 

            ระเวลาด าเนนิการ    วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 

เชิงปริมาณ :    

- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าอบรม คน 30 19 

เชิงคุณภาพ :    

- ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ระดับ ด ี ด ี
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โครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
โครงการ “เครือข่ายเผยแพร ่ถา่ยทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน”   

ภายใต้โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  
            ระเวลาด าเนนิการ   วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลผลิต หน่วยนับ แผน ผล 

เชิงปริมาณ :    

- จ านวนผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่เข้าฝึกอบรม 

- จ านวนน ักศึกษาที่เข้าฝึกอบรม 

 

คน 

คน 

30 

400 

38 

400 

เชิงคุณภาพ :    

- ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม ระดับ ด ี ด ี
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สถิติการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557 

หน่วยงาน 

บุค
ลา

กร
 

เง
ินเ
ดือ

น 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

จัด
ซื้อ

จัด
จ้า

ง 

คล
ังพ

ัสด
 ุ

กา
รเ
งิน

 

บัญ
ชี 

งา
นว

ิจัย
 

ต้น
ทุน

 

E-
Do

c 

UO
C รวม 

ส านักงานอธิการบด ี 124 9 19 15 5 62 22 
 

3 36 
 

295 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
         1 

 
1 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม    2        2 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
 

    2      2 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 1       6 
 

3 
 

10 

คณะวิทยาศาสตร์ 3  4 6 1 3    1 1 19 

คณะวิทยาการจัดการ 2  3 4 
 

1      10 

คณะศึกษาศาสตร์ 1  3 13 7 3      27 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3  5 23 13 4      48 

คณะเกษตรและชวีภาพ 1  2 5 3 2 
 

1 
 

1 1 16 

บัณฑิตวทิยาลัย 
   

7 4 
 

     11 

วทิยาลัยการแพทยท์างเลือก 1 
    

2      3 

สิทธิประโยชน์ 3 
  

1 1 
 

     5 

รวม 139 9 36 76 34 79 22 7 3 42 2 449 

- ระบบบุคลากร   จ านวน  139  คร้ัง 

- ระบบเงินเดือน   จ านวน     9  ครัง้ 

- ระบบงบประมาณ  จ านวน   36  คร้ัง 

- ระบบจัดซื้อจัดจา้ง  จ านวน  76  คร้ัง 

- ระบบคลังพัสด ุ   จ านวน 34   คร้ัง 

- ระบบการเงิน   จ านวน  79  คร้ัง 

- ระบบบัญช ี   จ านวน  22  คร้ัง 

- ระบบงานวิจยั   จ านวน   7   คร้ัง 

- ระบบต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษา  จ านวน    3  คร้ัง 

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน   42 คร้ัง 

- ระบบ UOC    จ านวน    2  คร้ัง 

         รวมการแจ้งปญัหาระบบทั้งหมด              449  ครั้ง 
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การแจ้งปัญหาระบบส่งทางบรษิัท 

หน่วยงาน 

บุค
ลา

กร
 

เง
ินเ
ดือ

น 

งบ
ปร

ะม
าณ

 

จัด
ซื้อ

จัด
จ้า

ง 

คล
ังพ

ัสด
 ุ

กา
รเ
งิน

 

บัญ
ชี 

UO
C 

E-
Do

c 

ปร
ะม

วล
ผล

 

รวม 

ส านักงานอธิการบด ี 8 4 11 13 3 24 11 0 10 1 85 

ส านักงานประกันคุณภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3 0 0 3 1 4 0 1 0 0 12 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 

คณะวิทยาการจัดการ 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 

คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 8 

คณะเกษตรและชวีภาพ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

บัณฑิตวทิยาลัย 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

วทิยาลัยการแพทยท์างเลือก 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 5 

รวม 11 4 13 26 6 38 11 3 10 1 123 
 

- ระบบบุคลากร   จ านวน  11  ครัง้ 

- ระบบเงินเดอืน   จ านวน  4    ครัง้ 

- ระบบงบประมาณ  จ านวน  13  ครัง้ 

- ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน    26  ครัง้ 

- ระบบคลังพัสดุ   จ านวน    6    ครั้ง 

- ระบบการเงนิ   จ านวน    38  ครั้ง 

- ระบบบัญชี   จ านวน  11  ครัง้ 

- ระบบ UOC   จ านวน      3  ครั้ง 

- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  10   ครั้ง 

- ระบบประมวลผล   จ านวน       1     ครัง้ 

 

  รวมการแจ้งปัญหาส่งบรษิัททั้งหมด   123   คร้ัง 
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แผนภาพสถติิการแจ้งปัญหาระบบ 

 

 
 

การติดตั้งระบบ 
 

หน่วยงาน จ านวนครั้ง 

ส านักงานอธิการบดี 18 

ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 1 

ส านักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 

คณะวิทยาศาสตร ์ 3 

คณะศึกษาศาสตร ์ 6 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 1 

บัณฑติวิทยาลัย 4 

วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืก 2 

ศูนย์บม่เพาะวสิาหกิจ (UBI) 1 

รวม 38 

139 

9 

36 

76 

34 

79 

22 

7 

3 

42 

2 
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E-Doc

UOC

บคุลากร เงินเดือน งบประมาณ จดัซือ้จดัจ้าง คลงัพสัด ุ การเงิน บญัชี วิจยั ต้นทนุฯ E-Doc UOC
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การขอสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ 
 

หน่วยงาน จ านวนครั้ง 

ส านักงานอธิการบดี 36 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 

ส านักงานโครงการจัดการการศกึษาส าหรับนักศกึษา

จีน 
1 

ส านักงานหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 3 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 

คณะวทิยาศาสตร์ 8 

คณะวทิยาการจัดการ 16 

คณะศึกษาศาสตร์ 20 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 

คณะเกษตรและชีวภาพ 1 

บัณฑติวิทยาลัย 2 

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 4 

ฝา่ยสิทธิประโยชน์ 2 

รวม 108 

 

 

 



รายงานประจ าป ี2557 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 60 

 

 

ผลการด าเนินงานบริการและงานซ่อมบ ารุงหน่วยงานภายใน 

หน่วยงาน 

จ านวน

คร้ัง ลักษณะงาน 

คณะศึกษาศาสตร์ 1  - เคลื่อนย้ายจุด และติดตั้งเดินสายใหม ่

คณะเกษตรและชีวภาพ 1  - เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายภายในส านักงาน 

คณะมนุษยศาสตร์ 1  - ติดตั้งอุปกรณ์ เสรมิ สื่อการสอน ต่างๆ 

คณะวทิยาการจัดการ 2  - ติดตั้งเคร่ืองคอม, เคร่ืองพิมพ์เอกสาร 

คณะวทิยาศาสตร์ 3  - Windows ขัดข้อง 

บัณฑติวิทยาลัย 1  - Internet ขัดข้อง 

วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก 2  - ระบบ Network ขัดข้อง 

ส านักงานประกันคุณภาพ 1  - เคลื่อนย้ายระบบภายในหน่วยงาน 

ส านักงานอธิการบดี 3  - ติดตั้งโปรแกรม Scan Virus 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2  - ก าจัด Virus 

ส านักศลิปวัฒนธรรม 1  - เคร่ืองเปิดไมต่ิด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1  - ดาวน์โหลด File ไม่ได้ 

กองคลัง 16  - ดูหนงัฟังเพลง ไม่ได ้

กองนโยบายและแผน 2  - เชื่อมต่อ Wireless Lan 

กองบริหารงานบุคคล 7   

กองกิจการนักศึกษา 2 

 กองอาคารสถานที่ 4   

ฝา่ยประชาสัมพันธ์ 8   

ฝา่ยพัสดุกลาง 4 

 ฝา่ยยานพาหนะ 1 

 ฝา่ยอนามัยและสุขาภบิาล 1 

 โรงแรมจันทรเกษมปารค์ 1 

 ฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ 8 

 ศูนย์การเรียนรู้จันทรเกษม-เทคนิคชัยนาท 1 

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 

 โรงเรียนสาธิตจันทรเกษม 1 

 ส านักงานตรวจสอบภายใน 2 

 โครงการจัดการศกึษานักศึกษาจนี 1   

ศูนย์ภาษา 3   
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หน่วยงาน 

จ านวน

คร้ัง ลักษณะงาน 

   

ศูนย์ประสานงานการศกึษาทั่วไป 

โรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม 
1 

-   

รวม 83   

 

สถิติการให้บรกิารซ่อมบ ารุงงานด้านพัฒนาระบบเครอืข่าย 

สังกัดคณะ    

คณะวทิยาศาสตร์   2 ครั้ง   

คณะศึกษาศาสตร์   4 ครั้ง 

คณะวทิยาการจัดการ  1 ครั้ง 

คณะมนุษยศาสตร์   2 ครั้ง 

บัณฑติวิทยาลัย   1 ครั้ง 

 

ศูนย์ / ส านักฯ      

กองคลัง    7 ครั้ง 

กองอาคาร    5 ครั้ง 

ประชาสัมพันธ์   3 ครั้ง 

กองนโยบายและแผน  2 ครั้ง 

ส านักงานอธิการบดี (กองกลาง) 3 ครั้ง 

กองพัฒนากิจการนักศึกษา  3 ครั้ง  

กองบริหารงานบุคคล(ก.จ.)  4 ครั้ง 

หอพักนักศกึษาจนี   2 ครั้ง 

รวมทุกหน่วยงาน         39 คร้ัง 
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สถิติการให้บรกิารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 

จ านวน 330 เคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปยอดใช้บริการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557เป็นจ านวน 27,735 ครั้ง 
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2557 2557 2557 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 2558 

ปี พ.ศ. เดือน จ านวนครั้ง 

2556 ตุลาคม 1,335 

2556 พฤศจกิายน 4,800 

2556 ธันวาคม 3,385 

2557 มกราคม 4,532 

2557 กุมภาพันธ์ 4,544 

2557 มีนาคม 347 

2557 เมษายน 303 

2557 พฤษภาคม 396 

2557 มิถุนายน 579 

2557 กรกฎาคม  298 

2557 สิงหาคม 2,201 

2557 กันยายน 5,015 
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งานด้านพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน 

-  ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ผา่นหนา้เว็บ   449 ขา่ว 

-  ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ Banner   37 ข่าว 

-  ประกาศขา่วประชาสัมพันธ์ Popup   20 ข่าว 

งานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์   4  หน่วยงาน 

 1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

 2. เว็บไซต์ส านักงานอธิการบดี 

 3. เว็บไซต์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

 4. เว็บไชต์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ใหเ้ป็นปัจจุบัน   4  เว็บไซต์ 

 1. เว็บไชต์โครงการสง่เสริมการใชแ้ก้วน้ าส่วนตัว มจษ. (http://water.chandra.ac.th/) 

 2. เว็บไซต์ CRU KM (http://web.chandra.ac.th/blog/) 

 3. เว็บไซต์ KNOWLEDGE (http://www.chandra.ac.th/km/index.php) 

 4. เว็บไซต์ VIRUS (http://www.chandra.ac.th/virus/index.html) 

ผลการด าเนนิงานด้านพัฒนาระบบ 
1. ด าเนนิการขยายแบนดว์ดิธ์ในการเชื่อมตอ่อินเตอร์เน็ตด้วยความเร็ว 200/45Mbps.  

และตดิตัง้จุดเครอืขา่ยไรส้ายอีกจ านวน 100 จุด 

2. ด าเนนิการเชื่อมตอ่กับส านักงานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา (Uninet) ด้วยความเร็ว 1 GB. 

3. ด าเนนิการติดต้ังจุดเชื่อมตอ่ระบบเครอืขา่ยไรส้าย (Access Point) ภายในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยฯท้ังหมดจากเดิม

จ านวน 50 จุด ขยายเพิ่มอีก 20 จุด   

4. ตดิตัง้และปรับปรุงอุปกรณเ์ครือขา่ยภายในมหาวิทยาลัย 

-   ครุภัณฑ์ตู้ส าหรับตดิตัง้เครื่องแม่ขา่ยชนดิ Blade (Enclosure/Chassis) จ านวน 1 ชุด 

-    ครุภัณฑแ์ผงวงจรเครื่องคอมพวิเตอร์แม่ขา่ยชนดิ Blade ส าหรับตู ้Enclosure/Chassis จ านวน 6 ชุด 

-    ครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการและควบคุมเครื่องคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย จ านวน 1 ระบบ 

-    ครุภัณฑอ์ุปกรณส์ลับและควบคุมการกระจายสญัญาณเครอืขา่ย  จ านวน 2 ชุด 

-    ครุภัณฑต์ูส้ าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ ์  จ านวน 1 หนว่ย 

-    ระบบจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ.คอมพวิเตอร์   จ านวน 1 ระบบ  

-    เครื่องส ารองกระแสไฟฟา้ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 5 KVA   จ านวน 1 เครื่อง  

-   อุปกรณรั์กษาความปลอดภยัระดับสูงระบบสารสนเทศ  จ านวน  2  ชุด 

-   ระบบบริหารจัดการและควบคุมเครื่องคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย  จ านวน 1 ระบบ 

-   ระบบบริหารการออกรายงานและวเิคราะห์จากระบบ Log   จ านวน 1 ระบบ 
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5. ตดิตั้งระบบบริการงานพิมพ์แบบเติมเงนิ จ านวน 1 ระบบ 

6. ติดตัง้ระบบ e-Learning (ilove library) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 1 ระบบ 

7. ติดตั้งกล้องวงจรปิดเดิมมีจ านวน 4 ตัว และท าการติดตัง้เพิ่มอกี จ านวน 2 ตัว รวมเป็นจ านวน

ทั้งหมด 6 ตัว 

8. ดูแลระบบ Tell Me more 1 ระบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 4 ภาษา 

    คือ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาญี่ปุ่น 

9.  ดูแลระบบ Mail  ของมหาวิทยาลัย  

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

11. สถิตกิารให้บริการ Wireless Lan จ านวน 720 คน (ส าหรับอาจารย์ – เจ้าหน้าที่) 

12. เผยแพร่แบบออนไลน์ ข่าวไอที น่ารู้  43   เรื่อง   
 

สรุปสถติิการขอใช้บรกิารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายนอก 

ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน ว/ด/ป 

วัตถุประสงค์การใช้

งาน 
ค่าเช่า 

1 
มูลนิธิเพื่อนหญิง 1 พ.ย.56 อบรมการใช้สื่อเพื่อ

กองทุน 

2,500   บาท 

2 
บริษัทซินเทคเทคโนโลยี 14 พ.ย.56 อบรมการจัดการ

เครือขา่ย 

12,000  บาท 

3 
การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 13 ธ.ค. 56 สอบคัดเลือกพนักงาน

การทาง 

3,300  บาท 

4 TRAVEL IS MY JOB 26 ม.ค. 57 การใชเ้ว็บไซต์ออนไลน์ 6,600  บาท 

5 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แหง่ชาติ 

20-21 ก.พ.57 การใชร้ะบบ NRPM 18,000  บาท 

6 TRAVEL IS MY JOB 23 ก.พ. 57 การใชเ้ว็บไซต์ออนไลน์ 6,600  บาท 

7 TRAVEL IS MY JOB 23 มี.ค. 57 การใชเ้ว็บไซต์ออนไลน์ 5,000  บาท 

8 ส านักงานโรคติดตอ่ 26-27 มี.ค. 57 สอบพนักงาน 10,000 บาท 

9 ส านักงานโรคติดตอ่ 29-30 เม.ย. 57 สอบพนักงาน 10,000 บาท 

10 ทิพย์ประกันภัย 8 พ.ค. 57 ระบบประกันภัย 6,600  บาท 

11 การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 26 พ.ค. 57 สอบพนักงาน 6,600  บาท 

12 การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย 4 ส.ค. 57 สอบพนักงาน 6,000  บาท 

รวมทั้งสิ้น  12  หน่วยงาน 92,600  บาท 
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สรุปการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใน 

 
 

ล าดับ

ที่ 
วัน / เดือน / ป ี

จ านวน 

(คน) 
เน้ือหา /หลักสูตร หน่วยงาน 

1 
21,24 มกราคม 

2557  
30 

อบรมโปรแกรม ตดัต่อวดีิทัศน์ส าหรับ

นักศึกษา 
ส านักวทิยบรกิารฯ 

2 
14,17 มกราคม 

2557 
30 อบรมโปรแกรม Adobe Premiere  ส านักวทิยบรกิารฯ 

3 7 กุมภาพันธ์ 2557  40 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการการวเิคราะห์ข้อมลู สาขาวิชาสถติิประยุกต์ 

4 6 กุมภาพันธ ์2557 30 
อบรมสัมมนาเครอืข่ายประชมุวิชาการ 

ACTIS  

สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

5 
22,23 เมษายน 

2557 
30 

อบรมหลักสูตรผลติสื่อมัลติมเีดีย รุน่ที ่4 

ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop cs3 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

มัลตมิีเดีย 

6 
2,3,4 พฤษภาคม 

2557 
33 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Junior 

Webmaster Camp 2014)ในหวัข้อ 

“เว็บไซต์สร้างสรรค ์ยกระดับชีวติคน

ไทย” 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

7 23 มิถุนายน 2557 25 

อบรมระบบฐานข้อมลูดา้นการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา การ

ใช้งานระบบ CHE QA Online  

ส านักประกันคุณภาพ

การศึกษา 

8 
2,3,4,5,6 มิถุนายน 

2557 
30 

อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ

อินเตอรเ์นต็ส าหรับผู้สงูอายุ 

สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

     9 5 มิถุนายน 2557 120 
อบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส านักงาน 

Excel 
หลักสูตรการจดัการ 

10 
21,22 กรกฎาคม 

2557 
7 

อบรมการลงทะเบยีนเรียนใหก้ับนักศึกษา

ใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2557 

ส านักสง่เสริมวิชาการ

และงานทะเบยีน 

11 
21,22 กรกฎาคม  

2557 
20 

อบรมในหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

ด้วยสถติิขัน้ตน้ส าหรับงานวิจยัโดยใช้

โปรแกรม R” 

หลักสูตรสถติิประยุกต์ 

12 
3,4,5, สิงหาคม 

2557 
33 

บรกิารคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาใหม่

ท าการทดลองลงทะเบยีนเรียนภาคเรยีน

ที่ 1/2557 

 

ส านักสง่เสริมวิชาการ

และงานทะเบยีน 
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ล าดับ

ที่ 
วัน / เดือน / ป ี

จ านวน 

(คน) 
เน้ือหา /หลักสูตร หน่วยงาน 

13 8 สงิหาคม 2557 140 แนะน าระบบการลงทะเบยีนออนไลน์  
สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร ์

14 

 

14,15 สิงหาคม 

2557 

 

180 

 

อบรมนักศึกษาในการใช้งานโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ Author ware ,Photoshop , 
คณะศึกษาศาสตร ์

15 
18,19 สงิหาคม 

2557 
55 อบรมนักบัญชีคุณภาพรุน่ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 

16 24 สงิหาคม 2557 120 

สัมมนาเชิงปฏิบตัิการระหว่างฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ ประจ าภาคเรยีนที่ 

1/2557 หัวข้อ การจัดท า Resume เพื่อ

การสมัครงาน 

หลักสูตรบริหารธุรกจิ

บัณฑติสาขาวิชาการ

จัดการ 

17 27 สิงหาคม 2557 80 
จัดโครงการปฏิบัติการคอมพวิเตอรก์าร

วิจัยและ Microsoft Office  
คณะวิทยาการจัดการ 

18 

 

19 กันยายน 2557 

 

60 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใชง้านในระบบ 

MIS  

 

กองนโยบายและแผน 

 

19 
14,21,28 กันยายน 

2557 
50 

ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วชิาชีพครูของ

คุรุสภา 9 มาตรฐาน 
คณะศึกษาศาสตร ์

20 

 

9 ตลุาคม 2557 

 

30 

 

น าข้อเสนอโครงการวิจัย เข้าระบบ NRMS  

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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สรุปรายงานการตรวจสอบสถานะเครอืข่ายหลักและเคร่ืองแม่ข่าย 

ที่ รายการตรวจสอบ 
 ไม่ปกต ิ/ จ านวนครั้ง 1 ต.ค.56-30 ก.ย.57 

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 

การใชอ้ินเตอรเ์นต็ใน

ส านักงาน 
                

 
      - 

2 

การใช้อินเตอรเ์นต็นอก

ส านักงาน 
                      1  1 

3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 2      17   1  1     1    1   24 

4 เครอืข่ายไร้สาย (WIFI) 
            

- 

5 เครื่องแม่ข่าย 
            

- 

   - tellmemore.chandra.ac.th 
            

- 

   - www.chandra.ac.th 

                        -  

   - dhcp ipv4    1                     - 

  

 - acs.chandra.ac.th 

(Radius)             
- 

   - reg.chandra.ac.th 1          1              2  

   - doc.chandra.ac.th 
 

                      - 

  

 - sip.chandra.ac.th (IP 

Phone) 
3   1 

 
3 

  
1  

    
8 

  

 - เครื่องปรับอากาศ/

อุณหภูม ิ
    

  
   1  1 

   
  2  4 

  

 - ldap.chandra.ac.th (int 

DNS) 
                         - 

   - Ext. DNS                          - 

   - DB เว็บ 10.1.2.20             
      

- 

6 เครื่องส ารองไฟฟ้า   
      

1 1 
   

2 

7 ระบบ MIS                          - 

   - ระบบทะเบยีน    1                  1   2 

   - ระบบสารสนเทศ                         -  

8 อุปกรณเ์ครอืข่ายหลัก                         -  

   - อาคาร 15 ช้ัน    1     
 

              1 

   - อาคาร 4 Switch           1     1       
 

2 

http://www.chandra.ac.th/
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ที่ รายการตรวจสอบ 
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   - อาคารหอสมุด (ไฟรั่ว)     
       

1 
  

1 

   - อาคารไอท ี     
         

1 1 
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อื่นๆ การไฟฟ้างดจา่ยไฟ / 

ไฟดับ 
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1 3 
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EIS mail Chandra.ac.th 4 7 
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เครื่องปรับอากาศ อาคาร 4 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

Book-Tech Fair และงานสัปดาห์ห้องสมุด 2557 

28 - 30 มกราคม 2557 
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พิธีท าบุญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 

10 มกราคม 2557 

ณ ชัน้ 1 อาคารส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ภาพอาคารส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ งบประมาณปี 2557 
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ห้องอาเซียนศกึษา 
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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 
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