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คํานํา
รายงานผลการปฏิบัติงาน ป 2554 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้ เปน
เอกสารสรุปผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ไดแก งานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ ตลอดจนนําเสนอ
สถิติการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนางาน
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศตระหนั ก ในภารกิ จ สํ า คั ญ ในการเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
การสรางคุณภาพแกบัณฑิต จึงไดพัฒนาบริการสารนิเทศตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควาแก
ผูใชบริการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่สอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของผูใชบริการ ทั้งในดาน
คุณภาพและปริมาณ ตลอดจนนําเทคโนโลยีสารนิเทศมาใชในการปฏิบัติงานและใหบริการความสําเร็จ อันเกิด
จากการปฏิบัติง านนี้ ล วนเกิดจากความสามารถ และความมุงมั่ นในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน
ขอขอบพระคุ ณ ผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และขอขอบคุณบุคลากรของสํานักฯ ทุกคนมา ณ โอกาสนี้

ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สารนิเทศเกี่ยวกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติความเปนมา
หองสมุดวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนแผนก สังกัดสํานักงานอธิการ เปดบริการครั้งแรก ใน
ปการศึกษา 2520 ณ ชั้น 4 อาคาร 4 ตอมาป พ.ศ. 2521 จึงไดยายมายังอาคารหอสมุดใหม (ปจจุบันคืออาคาร
โสตทัศนวัสดุ) งบประมาณที่ไดรับในการดําเนินงานนอยจึงทําใหการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศและจัดบริการ
ทําไดไมสมบูรณ จนในป พ.ศ. 2527 แผนกหอสมุดไดปรับฐานะเปนฝายหอสมุดตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู
(ฉบับที่ 2) นับจากนั้นมาฝายหอสมุดไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยลําดับ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2538
ฝายหอสมุดจึงไดรับการพัฒนาไมนอยกวาหนวยงานอื่นๆ เชน ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้นและตอเนื่อง ไดรับงบประมาณเพื่อสรางอาคารใหมเปนอาคาร 4 ชั้น ปรับฐานะจากฝายหอสมุดเปน
สํานักวิทยบริการซึ่งมีฐานะเทียบเทาคณะ
สํานักวิทยบริการไดปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทคือใหบริการสารนิเทศแก อาจารย นักศึกษา บุคลากรใน
หนวยงานและชุมชน โดยจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่เกี่ยวของกับรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร จัดบริการ
สารนิเทศที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ นําเทคโนโลยีสารนิเทศมาใหบริการ ใช
ระบบหองสมุดอัตโนมัติในการดําเนินงานและใหบริการไดแก โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ Alice For
Windows และปจจุบันใชโปรแกรม Liberty
ในปการศึกษา 2545 ไดมีการปรับปรุงอาคารหอสมุดเดิมเปนอาคารโสตทัศนวัสดุ (AV) โดยไดตอ
เติมหองฉายขนาด 180 ที่นั่ง จัดใหมีบริการโสตทัศนวัสดุ ที่มีความสมบูรณมากขึ้น ซึ่งประกอบดวยหองฉาย 3
หอง หองแสดงนิทรรศการกลางของสถาบัน จุดบริการชมวีดิทัศนกลุมยอย และบริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
ตอมาในปการศึกษา 2546 ไดปรับปรุงหองแสดงนิทรรศการ เปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยความรวมมือ
ระหวางสํานักวิทยบริการและสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร เพื่อการคนควาจากเดิม
25 เครื่อง เปน 100 เครื่อง ใหบริการสืบคนสารสนเทศจากอินเตอรเน็ต บริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล
สําเร็จรูป , บริการพิมพงาน , บริการวีดิทัศนตามอัธยาศัย ( Vedio on demand ) โดยเริ่มใหบริการหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส เมื่อเดือนมิถุนายน 2547 และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 สํานักวิทยบริการไดเปลี่ยนชื่อ
หนวยงานเปน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งรวมสํานักวิทยบริการและสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศไวดวยกัน ปจจุบันไดมีศูนยภาษา
เขารวมสังกัดในหนวยงาน จึงเปน 3 หนวยงาน
ปรัชญา
เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูและใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
การวิจยั และบริการวิชาการสูทองถิ่น
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พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. จัดบริการสารสนเทศที่ไดมาตรฐานในระดับสากล
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใหบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
6. ใหบริการวิชาการทางดานบรรณารักษศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศแกทองถิ่น

วิสัยทัศน
เปนสถาบันบริการสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน และเปนศูนยกลางใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของทองถิ่น

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยและชุมชน
2. เพื่อใหบริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดาน
การเรียนการสอน และในดานการดําเนินงานได
4. เพื่อใหมีระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยทีใ่ ชประกอบการบริหารจัดการ

บุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากร 43 รวม ดังนี้
1. อาจารย
7
คน
2. ขาราชการพลเรือน
1
คน
3. พนักงานมหาวิทยาลัย
8
คน
3. พนักงานราชการ
3
คน
4. ลูกจางประจํา
2
คน
5. ลูกจางชั่วคราว
22
คน
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ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อบุคลากร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ-สกุล
ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล
ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย โกศิยะกุล
ผูชวยศาสตราจารยอรุณลักษณ รัตนพันธุ
อาจารยยุติธรรม ปรมะ
ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร
อาจารยศิลปณรงค ฉวีพัฒน
ดร.ประดิษฐ นารีรักษ
นางสาวจันทรจิรา โยหงษ
นางนพวรรณ อุดมนิทัศน
นายวิรฬุ เมฆา
นางสาวรุงรุจี ศรีดาเดช
นางกาญจนา จันทรสิงห
นางสาวสรัลชนา น้ําเงินสกุณี
นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี
นางสาวเกศรินทร ทนุการ
นางนริศรา อินนวม
นางอรวรรณ คชฤทธิ์
นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล
นายสุริยา คชฤทธิ์
นางธัญลักษณ ชัยพิบูลย
นางสาวจุฑามาศ นวลแกว
นายมนตรี กาไสย
นายปฐมพงษ สุดเขียว
นายวิจิตร โภคากร
นายนฤเบศร กลัดพิบาล
นายภูเบศ ละอินทร
นางสาวอรปรียา คําแพง

ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
หัวหนางานบริการสารสนเทศ
หัวหนางานพัฒนาระบบเครือขาย
หัวหนาศูนยภาษา
บรรณารักษ
พนักงานพิมพ
พนักงานพิมพ
บรรณารักษ
บรรณารักษ
บรรณารักษ
บรรณารักษ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานปฏิบตั ิการ
พนักงานปฏิบตั ิการ
บรรณารักษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
พนักงานปฏิบตั ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
พนักงานตรวจสอบระบบเครือขาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาหนาที่โสตทัศนวัสดุ
เจาหนาที่โสตทัศนวัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
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ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

นางสาวกนกวรรณ ชูชื่น
นายวันเฉลิม พูนใจสม
นายสาวพัตร ชูแจม
นายพีระพล ฮุงหวล
นายสราวุฒิ เหมือนทองดี
นายสมัคร นาคสุกเอี่ยม
นายเสกสรร ทองนาค
นายณัฐพงษ สินศรานนท
นางสาวสุพรรษา สมหารวงค
นางสาวมาริษา บุญธรรม
นางยุพนิ พะยิม้
นางอัศนีย แผนดี
นางมนัส กัญหาชาลี
นางวันเพ็ญ หลอทอง
นางลลิดาภรณ อินทรีย
นายนก กระตายทอง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
พนักงานปฏิบตั ิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
พนักงานปฏิบตั ิการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
บรรณารักษ
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
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การพัฒนาบุคลากร
สํานักฯ ไดจัดใหบุคลากรของสํานักฯ ไดรบั การพัฒนาโดยเขารวมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ว/ด/ป
25 พ.ค. 55
29 พ.ค. 55

รายชื่อผูเขารวม
น.ส.รุงรุจี ศรีดาเดช
ผศ.อรุณลักษณ รัตนพันธุ
น.ส.รุงรุจี ศรีดาเดช
ผศ.สุรชัย โกศิยะกุล

16-17 พ.ค.
55

นางกาญจนา จันทรสิงห
น.ส.สุวภัทร ทําสวน

17 เม.ย. 55

นายศิลปณรงค ฉวีพัฒน
นายสุริยา คชฤทธิ์
น.ส.จุฑามาศ นวลแกว
นายศิลปณรงค ฉวีพัฒน
นายสุริยา คชฤทธิ์
นายมนตรี กาไสย
นายยุติธรรม ปรมะ
นายสราวุฒิ เหมือนทองดี
นายกีรศักดิ์ พะยะ
นายนฤเบศ กลัดภิบาล
นายภูเบศ ละอินทร
นายวิจิตร โภคากร
น.ส.รุงรุจี ศรีดาเดช
ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล
ผศ.อรุณลักษณ รัตนพันธุ
นายยุติธรรม ปรมะ
น.ส.กนกวรรณ ชูชื่น
น.ส.สรัลชนา น้ําเงินสกุณี
ผศ.ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร
นางนพวรรณ อุดมนิทัศน
น.ส.สุวภัทร ทําสวน

2-4 เม.ย. 55

29 เม.ย.-4
พ.ค. 55
13-15 มี.ค.
55

7-8 มีนาคม
55

29 ก.พ. 55

ชื่อเรื่อง
ประชุมเครือขายประกันคุณภาพ
ศึกษาดูงานแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติราชการประจําปและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
สัมมนาวิชาการ สรางสรรค
สิ่งพิมพดิจิตอลสําหรับ
คอมพิวเตอรพกพา
ตรวจเซ็คครุภัณฑเครือขาย

สถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน

จังหวัด
พิษณุโลก
นนทบุรี

โรงแรมวินเซอร
สวีทส

กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด

ตาก

อบรม หลักสูตร Windows server มหาวิทยาลัยราชมงคล เชียงใหม
Academic Readiness Workshop ลานนา
อบรมหลักสูตร Basic Android
Development
อบรมการใชเครื่องมือครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
บริษัทดีเคมารเก็ตติ้ง
จํากัด

นครราชสีมา
กรุงเทพฯ

ประชุมโครงการเครือขายประกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
คุณภาพ สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

เชียงใหม

ศึกษาดูงานดานวารสารสื่อ
สิ่งพิมพ และบริการ SDI

พิษณุโลก
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สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ว/ด/ป
22-23 ก.พ.
55

รายชื่อผูเขารวม
น.ส.รุงรุจี ศรีดาเดช
ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล
น.ส.ดรุณี สายหยุด ฉิมพลี
น.ส.สรัลชนา น้ําเงินสกุณี
นายวิจิตร โภคากร
น.ส.สุวภัทร ทําสวน
น.ส. จุฑามาศ นวลแกว

14-16 ม.ค.
55
19-23 ธ.ค. 54 น.ส.จุฑามาศ นวลแกว
นายสุริยา คชฤทธิ์
นายมนตรี กาไสย
12-13 ม.ค.
นางอรุณลักษณ รัตนพันธุ
55
นางอรวรรณ คชฤทธิ์
นายนฤเบศร กลัดภิบาล
นายภูเบศ ละอินทร
นางนพวรรณ อุดมนิทัศน
นายวิจิตร โภคากร
นางนริศรา อินนวม
นางยุพิน พะยิ้ม
นางวันเพ็ญ หลอทอง
นางมนัส กัญหาชาลี
16-18 ม.ค.
น.ส.รุงรุจี ศรีดาเดช
55
ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล
นางกาญจนา จันทรสิงห
น.ส.สรัลชนา น้ําเงินสกุณี
นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี
นางสาวเกศรินทร ทนุการ
นางสาวอรปรียา คําแพง
7-11 พ.ย.
นายศิลปณรงค ฉวีพัฒน
54
น.ส.พลอยพรรณ สอนสุวิทย
น.ส.จุฑามาศ นวลแกว
9 ก.ย. 54
น.ส.รุงรุจี ศรีดาเดช
ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล
ผศ.ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร
ผศ.อรุณลักษณ รัตนพันธุ
นายยุติธรรม ปรมะ

ชื่อเรื่อง
ซื้อหนังสือ และอบรมฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส

สถานที่
ศูนยหนังสือ และ
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร

จังหวัด
กรุงเทพ ฯ

การยาย DNS server 2003 ไปเปน
DNS Server 2008
อบรมหลักสูตร SQL server
Performance tuning and
Optimization
ศึกษาดูงานหองสมุด
หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

บริษัทลานนาคอม

เชียงใหม

เชียงใหม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา
สํานักหอสมุด
เชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เขารวมประชุมโครงการเครือขาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม
ประกันคุณภาพดานหองสมุด

อบรมหลักสูตร SharePoint 2010
Administrator WorhopPlus
เขารวมประชุมระดับชาติ
ประจําป 2554 คุณภาพ
อุดมศึกษาไทยสูสากล
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เชียงใหม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา
อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

ว/ด/ป
26 ก.ย. 54

23 ก.ย. 54
17 มิ.ย. 54

15-16 ส.ค.
54

4-5 ก.ย. 54

รายชื่อผูเขารวม
นายยุติธรรม ปรมะ

ชื่อเรื่อง
ประชุม โครงการแหลงเรียนรู
ทรัพยากร Research network การ
พัฒนา ICT
นายยุติธรรม ปรมะ
ประชุมระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
สัมมนา การปรับตัวขององคกร
น.ส.พลอยพรรณ สอนสุวิทย
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
นายศิลปณรงค ฉวีพัฒน
โลกดิจิตอล
น.ส.จุฑามาศ นวลแกว
ศึกษาดูงานการใชโปรแกรม
นางอรุณลักษณ รัตนพันธุ
น.ส.เพ็ญภรณ เหลี่ยวเจริญวัฒนา หองสมุดอัตโนมัติ
น.ส.นิลุบล ทําสวน
น.ส.สุนทรารัตน เขื่อนควบ
นางกาญจนา จันทรสิงห
ประชุมโครงการพัฒนาเครือขาย
นางอรุณลักษณ รัตนพันธุ
หองสมุดในประเทศไทย

สถานที่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

จังหวัด
พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
โรงแรมสวีตโฮเทล
เลอร คอลคอต

นครสวรรค

มหาวิทยลัยบูรพา

ชลบุรี

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ผลการดําเนินงาน
1. งานบริหารทั่วไป
บุคลากรประจําฝาย จํานวน 5 คน
1. ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย โกศิยะกุล หัวหนางานเลขานุการ
2. นางสาวจันทรจีรา โยหงส
3. นางสาวกนกวรรณ ชูชนื่
4. นางสาวเกศรินทร ทนุการ
5. นางนริศรา อินนวม
1.1 หนวยธุรการ ดําเนินงานธุรการและงานสารบรรณตางๆ ตลอดจนอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินงาน
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

หนังสือบันทึกขอความ 161 เรื่อง
หนังสือออกภายนอก 143 เรื่อง
หนังสือตอบขอบคุณหนังสือบริจาคภายนอก (ประทับตรา) 2,545 ครั้ง
พิมพวาระการประชุม/สรุปรายงานการประชุม 6 ครั้ง
มีหนาทีเ่ บิกจายและควบคุมการใชเงินงบประมาณ
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1.1.6 ลงรับทะเบียนหนังสือ/วารสาร/ซีดี/วีซีดีและ ดีวดี ี 3,750 เรื่อง
1.1.7 ดําเนินการเรื่องจัดซื้อ/จัดจาง จํานวน 449 ครั้ง
1.1.8 ดําเนินการเบิกคาวัสดุสํานักงาน (แบบ กง.1) จํานวน 339 ครั้ง
1.1.9 ดําเนินการเบิกคาตอบแทน ใชสอย (แบบ กง.2) จํานวน 41 ครั้ง
1.1.10 เบิกคาใชจายในการไปราชการ (แบบ กง.3) จํานวน 27 ครั้ง
1.1.12 ดําเนินการทําเรื่องยืมเงินในราชการ จํานวน 42 ครั้ง
1.2 หนวยนโยบายและแผน
1.2.1 จัดทําแผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําปงบประมาณ 2554
1.2.2 จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงาน ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
1.2.3 จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป 2554
1.2.4 ดําเนินงานตรวจสอบภายใน
2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
บุคลากรประจําฝาย จํานวน 9 คน
หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1. ผศ.อรุณลักษณ รัตนพันธุ
2. ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล
3. นางกาญจนา จันทรสิงห
4. นางสาวดรุณี สายหยุด
5. นางสาวรุงรุจี ศรีดาเดช
6. นางสาวมาริสา ศรีนิ่มนวล
6. นางยุพนิ พะยิ้ม
7. นางอัศนีย แผนดี
8. นางมนัส กัณหาชาลี
9. นางสาวลลิดาภรณ อินทรีย
เปนฝายดําเนินการทรัพยากรสารนิเทศ การปฏิบัติงานในฝายนี้มีลักษณะการปฏิบัติงานและผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ มีหนาที่คัดเลือก และจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ โดยวิธีการ
ตาง ๆ ไดแก จัดซื้อ ขอบริจาค เปลี่ยนและผลิตขึ้นเอง เพื่อใหไดปริมาณเพียงพอและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบริการ
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ผลงาน
2.1.1 การจัดหาดวยวิธีซื้อ สํานักวิทยบริการไดจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ จําแนกตาม
ประเภทเงิน ดังนี้
งบประมาณแผนดิน
กศ.บป.
รวม

1,047,720
1,378,900
2.426,620

บาท
บาท
บาท

2.1.2 การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศดวยวิธีการตาง ๆ ในปการศึกษา 2554
สํานักวิทยบริการไดจดั หาทรัพยากรสารนิเทศดวยวิธีการตาง ๆ จําแนกตามประเภท
ทรัพยากรสารนิเทศ วิธีการจัดหา ภาษา ชือ่ เรื่องและเลม ดังแสดงในตาราง
ประเภท

วิธีการจัดหา

จํานวน
ชื่อเรื่อง

1. หนังสือ
2. วารสาร
3. หนังสือพิมพ
5. สื่อโสตทัศนวัสดุ
6. สื่ออิเล็กทรอนิกส
7. ฐานขอมูล

ซื้อ
บริจาค
ซื้อ
บริจาค
ซื้อ
บริจาค
ซื้อ
บริจาค
ซื้อ
บริจาค
ซื้อ
บริจาค

5,457
1,299
215
454
20
1
246
73
2 ฐานขอมูล
1 ฐานขอมูล
2 ฐานขอมูล
13 ฐานขอมูล

เลม/รายการ
9,175
1,747
2,580
10,896
7,920
12
246
115
2 ฐานขอมูล
13 ฐานขอมูล

2.2 งานวิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ มีหนาที่วเิ คราะหเนื้อหาของทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อ
จัดหมวดหมู ทํารายการทรัยพากรสารนิเทศ และจัดทําเครื่องมือสืบคน
ผลงาน
1) วิเคราะหหมวดหมูและทํารายการหนังสือไดจํานวน 8,780 รายการ
2) วิเคราะหหมวดหมูและทํารายการวีซีดี ดีวดี ี ซีดี- รอม 535 รายการ
3) จัดทําดรรชนีวารสารไดจํานวน 455 รายการ
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2.3 งานเตรียมทรัพยากรสารนิเทศ มีหนาที่ดําเนินการทําใหทรัพยากรสารนิเทศอยู
ในสภาพพรอมออกบริการ ประกอบดวยขั้นตอน ดังแสดงในแผนภูมิ
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเตรียมทรัพยากรสารนิเทศ
หนังสือใหม
ตรวจสภาพ

จัดหมวดหมู, ทํารายการ

ประทับตรา
ลงทะเบียน
จัดหมวดหมู, ทํารายการ
เขียนสัน
นําออกบริการ

เย็บเลม

ทํารายชื่อหนังสือใหม

หอปกพลาสติก

ผลงาน

หนังสือและวิทยานิพนธที่ผานขั้นตอนการเตรียมออกบริการ จํานวนทั้งสิ้น 8,486 เลม
2.4 งานซอมบํารุงทรัพยากรสารนิเทศ มีหนาที่ในการซอมบํารุงทรัพยากรสารนิเทศ
เย็บเลมวารสาร สํารวจและจําหนายทรัพยากรสารนิเทศ
ผลงาน
1.
2.
3.
4.

ติดบารโคด จํานวน 8,486 เลม
เย็บเลมหนังสือใหม / เกา จํานวน 8,486 เลม
หอปกพลาสติก จํานวน 8,486 เลม
เขาเลมวารสาร จํานวน 1,626 เลม
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3. งานบริการสารสนเทศ
บุคลากรประจําฝาย จํานวน 8 คน
1. ผศ.ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร
2. นางสาวรุงรุจี ศรีดาเดช
3. นางกาญจนา จันทรสิงห
4. นางอรวรรณ คชฤทธิ์
5. นางนพวรรณ อุดมนิทัศน
6. นางสาวสรัลชนา น้ําเงินสกุณี
7. นายวิรุฬ เมฆา
8. นายนฤเบศร กลัดพิบาล
9. นายภูเบศ ละอินทร
10. นายสุริยา คชฤทธิ์

หัวหนาฝายบริการสารนิเทศ

เปนฝายอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงสารนิเทศ
ไดมากที่สุด ตรงจุดประสงคและความตองการภายในเวลาอันรวดเร็ว ในปการศึกษา 2554 มีผูเขาใชบริการ
จํานวน 287,279 คน เฉลี่ยวันละ 1,196 คน บริการสารนิเทศแบงออกเปน 2 แหง ดังนี้
สถิติผูใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติ

ผูเขาใช

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

รวม

29,867

31,464

31,311

27,616

13,590

23,683

25,056

20,497

18,267

9,454

6,222

6,123

243,150

กราฟแสดงสถิติผูใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.1 งานบริการพื้นฐาน หมายถึง งานบริการที่สถาบันบริการสารนิเทศตองจัดใหแกผใู ชบริการ
เปนเบื้องตน ไดแก
3.1.1 บริการการอาน มีหนาทีจ่ ัดหาทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการอานใหเพียงพอสอดคลองกับ
ความต อ งการของผู ใ ช บ ริ ก าร มี ก ารจั ด เก็ บ อย า งเป น ระบบ สะดวกต อ การค น คว า จั ด ที่ สํ า หรั บ อ า น
ศึกษาคนควาอยางเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการจัดบรรยากาศและตกแตงภายในอยางเหมาะสม
สํานักวิทยบริการไดจดั ที่นั่งอานไวบริการ จํานวน 455 ที่นั่ง และจัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศ
เพื่อใหบริการ ดังนี้
ประเภททรัพยากร
หนังสือ

ภาษา

จํานวน
187,819 เลม
8,054 เลม
535 ชื่อเรื่อง
79 ชื่อเรื่อง
12 ชื่อเรื่อง
3 ชื่อเรื่อง
527 เลม
- เลม

ไทย
อังกฤษ
ไทย
ตางประเทศ
ไทย
ตางประเทศ
ไทย
อังกฤษ

วารสาร
หนังสือพิมพ
จุลสาร

3.1.2 บริการยืม – คืน มีหนาที่ใหยืมและรับคืนทรัพยากรสารนิเทศ ทวงถาม จัดทําทะเบียนสมาชิก
ผลงาน
สถิติบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภท
ทรัพยากร

2554

2555

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

รวม

หนังสือ
(เลม)

5,050

7,353

7,873

7,662

3,664

9,470

6,889

6,877

3,183

1,384

726

685

60,816

วารสาร
(ชื่อเรื่อง)

41

57

48

88

30

56

58

94

33

48

27

35

615

หนังสือ
พิมพ
(ชื่อเรื่อง)

-

-

-

-

4

63

184

9

-

-

-

260

520

ประเภท

2554

2555

15

ทรัพยากร

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

รวม

สื่อ
โสตทัศน
(ชื่อเรื่อง)

31

47

38

48

30

26

28

34

43

16

9

12

362

กราฟแสดงสถิติบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ

3.1.3 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา มีหนาทีต่ อบคําถามเกี่ยวกับแหลง
สารนิเทศและแนะนําการสืบคนสารนิเทศ ใหบริการตอบคําถาม จํานวน 1,556 คําถาม
3.1.4 บริการหนังสือจอง มีหนาทีใ่ หบริการยืม – คืนหนังสือจอง (Reserved Book)
โดยใหยืมอานเฉพาะในสํานักวิทยบริการ ระหวางเวลา 10.00 – 15.00 น. และยืมออกภายนอกสํานัก
วิทยบริการ ตัง้ แตเวลา 15.00 น. คืนกอน 10.00 น. ของวันรุงขึ้น ใหบริการหนังสือจอง 42 ชื่อเรื่อง 62 เลม
3.2 บริการพิเศษ มีหนาที่ใหบริการสารนิเทศที่นอกเหนือจากบริการพืน้ ฐาน ซึ่งขึ้นอยู
กับความพรอมของสถาบันบริการสารนิเทศแตละแหง
3.2.1 บริการสารนิเทศทันสมัย มีหนาที่นําเสนอสารนิเทศใหมที่เปนประโยชนแก
ผูใชบริการ
ผลงาน
นําเสนอสารนิเทศจากหนังสือพิมพ จํานวน 1,326 เรื่อง จัดทํารายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม
ทุกเดือนเผยแพรบน Web Site สํานักวิทยบริการ
3.2.2 บริการยืมระหวางหองสมุด มีหนาที่ยืมหรือถายเอกสารตําราบทความ งานวิจยั
วิทยานิพนธจากหองสมุดตาง ๆ ตามที่ผูใชบริการตองการ โดยผูใชบริการตองเปนผูเสียคาใชจายทัง้ หมด
16

ผลงาน
ใหบริการถายเอกสารวิทยานิพนธจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในปการศึกษา 2554 ไมมีผูใชบริการ
เนื่องจากผูใชสามารถสืบคนวิทยานิพนธจากฐานขอมูล ThaiLIS ซึ่งประหยัดคาใชจายมากกวา
3.2.3 บริการสืบคนสารนิเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส มีหนาที่ใหบริการคนคืนสารนิเทศจาก
ฐานขอมูลบรรณานุกรม, ฐานขอมูลสําเร็จรูป (CD – ROM) และอินเทอรเน็ต
สถิติการคนคืนสารสนเทศ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ซีดี –รอม
อินเตอรเน็ต

พ.ศ. 2554
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

14

15

10

15

2,241

3,056

3,188

3,716

พ.ศ. 2555
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

12

12

15

13

14

895

2,431

1,269

1,549

972

รวมทั้งสิ้น

กราฟแสดงสถิติการคนคืนสารสนเทศ

17

11

7

9

ปดใหบริการปรับปรุง

รวม
147
19,317
19,464

4. งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
บุคคลการประจําฝาย จํานวน 5 คน
1. อาจารยยุติธรรม ปรมะ
2. นางสาวอรปรียา คําแพง
3. นายวันเฉลิม พูนใจสม
4. นายสราวุฒิ เหมือนทองดี
5. นายวิจิตร โภคากร

หัวหนางานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

มีหนาที่ดําเนินการเกีย่ วกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ
ประกอบดวย
1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
2. พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
3. พัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
4. บริการงานดานคอมพิวเตอรกราฟก ใหกับมหาวิทยาลัย
ผลงาน
1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (e-learning)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (Elearning) โดยงานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยสนอง
นโยบายการจัดการศึกษาทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ ในปงบประมาณ 2554 ไดจัดสรรทุนพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส แก อาจารย สังกัดคณะตางๆ จํานวน 22 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวม 220,000 บาทการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (E-learning)
การสงเสริมการผลิตเอกสารสื่อการเรียนการสอน วารสาร และบทความทางวิชาการ
จํานวน 22 รายการ ดังนี้
ลําดับที่
ผูผลิต
ชื่อเรื่อง
1
ผศ.อนุ ธัชยะพงษ
รายวิชา การบัญชีตนทุน 1
2

ผศ.วันเพ็ญ บุญมา

รายวิชา การเขียนตามรูปแบบ (Controlled Writing)

3

ผศ.สฤษณ พรมสายใจ

รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 2

4

ดร.ยุภาดี ปณะราช

รายวิชา โปรแกรมประยุกตดานสถิติและการวิจยั

5

อาจารยกีรศักดิ์ พะยะ

รายวิชา ระบบปฏิบัติการ 2 (Operating System 2)

6

อาจารยววิ ัฒน ทวีทรัพย

รายวิชา ระบบการสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร
เพื่อการศึกษา
18

ลําดับที่

ผูผลิต

ชื่อเรื่อง

7
8
9

อาจารยนพรัตน ไทยเจริญ
อาจารยวรพรรณ กระตายทอง
อาจารยนรุตม บุตรพลอย

รายวิชา การซอมประกอบไมโครคอมพิวเตอร
รายวิชา เศรษฐกิจประเทศไทย
รายวิชา ระบบฐานขอมูล

10

อาจารยบุญกฤต รัตนพันธุ

รายวิชา หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร

11

อาจารยวรรณพรรณ รักษชน

รายวิชา การเปนผูประกอบการ

12

อาจารยพิชิต พจนพาที

รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 4

13

อาจารยบุญเลิศ สงวนวัฒนา

รายวิชา การวิจัยเพื่อพัฒนา

14

วาที่ รต.วรวุฒิ บุตรดี

รายวิชา งานตรวจซอมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

15
16

อาจารยปริมพิกา แผนสุวรรณ รายวิชา โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and
Algorithms)
อาจารยปริณดา มโนรัตน
รายวิชา หลักเคมี

17

อาจารยสุวิชญา รอดกําเนิด

รายวิชา พันธุศาสตร

18

อาจารยพิมประไพ ขาวขํา

รายวิชา กฏหมายเกีย่ วกับสิ่งแวดลอม

19

อาจารยแดนชัย เครื่องเงิน

รายวิชา อาหารและโภชนการ

20

อาจารยบัณฑิต ศรีสวัสดิ์

รายวิชา การพัฒนาหุนยนตขนาดเล็ก

21

อาจารยฤทธิรงค เกาฏีระ

รายวิชา มนุษย ชุมชนและสิ่งแวดลอม

22

อาจารยณัฐธัญ เมฆปน

รายวิชา Fundamental English (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

2. พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการเชาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชใน
การเรียนการสอนประจําศูนยคอมพิวเตอร จํานวน 194 เครื่อง โดยที่ผานมา มีผูใชบริการศูนยคอมพิวเตอร
ประจําปการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 14,816 คน ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 16,864 คน และบุคคลภายนอก
จํานวน 2,992 คน รวม 48 ครั้ง
3. พัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
จํานวน 412 ครั้ง
4. บริการงานดานคอมพิวเตอรกราฟก ใหกับมหาวิทยาลัย

19

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการออกแบบกราฟกใหกับมหาวิทยาลัย
จํานวน 63 ชิน้ งาน
5. งานพัฒนาระบบเครือขาย
บุคคลการประจําฝาย จํานวน 5 คน
1. อาจารยศิลปณรงค ฉวีพฒ
ั น
หัวหนางานพัฒนาระบบเครือขาย
2. นายสุริยา คชฤทธิ์
3. นายปฐมพงษ สุดเขียว
4. นางสาวจุฑามาศ นวลแกว
5. นายมนตรี กาไสย
ผลการดําเนินงาน
พัฒนาโครงสรางพื้ น ฐานดา นเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการให บริการและสนับ สนุน การจั ด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
การใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย ภายใตการดูแลของงานพัฒนาระบบเครือขาย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลงานที่ดีเดนดังนี้
1. สถานภาพการใหบริการเครือขายของมหาวิทยาลัย
ระบบเครือขายและอินเตอรเน็ตสามารถใหบริการไดตลอดเวลา ถึงแมในชวงปลายปที่ผานมาจะ
ประสบปญหามหาอุทกภัยน้าํ ทวม ไฟดับในบางชวง ซึ่งเปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได ระบบระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัย ยังสามารถใหบริการไดเปนปกติเชนระบบบัญชี 3 มิติ เนื่องจากงานพัฒนาระบบ
เครือขายไดทําการติดตั้งวงจรสํารองไวในกรณีที่เสนทางหลักของ uninet ขัดของ รวมไปถึงการมีระบบเครื่อง
สํารองไฟที่มีประสิทธิภาพสูง
2. การพัฒนาระบบ SSO (Single Sign On)
เนื่องจากการใหบริการเครือขายมีบริการทั้งระบบ Authentication, ระบบ Mail มหาวิทยาลัย
สําหรับคณาจารยและนักศึกษา, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ, ระบบเครือขายเสมือนระยะไกล(VPN
) ดังนั้นงานพัฒนาระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดพัฒนาระบบ Single Sign
On ขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร คณาจารย นักศึกษาในการเขาใชงานระบบดังกลาวโดยใช
Username ,Password ชุดเดียวกันถือไดวาเปนระบบที่อํานวยความสะดวกและรองรับการใชงานระบบตางไดใน
อนาคตเชนระบบ วิดีโอตามประสงค (VDO on Demand ) ,ระบบ E-learning เปนตน
3. การพัฒนาระบบการติดตาม การเฝาระวังเครือขาย
จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารเพิ่ มจุด อุ ป กรณตา ง ๆ เปน จํ า นวนมาก เชน อุ ปกรณก ระจาย
สัญญาณแบบไรสาย ทําใหยากลําบากในการติดตามและเฝาระวังวามีอุปกรณตัวไหนขัดของ หรือผิดปกติบาง
งานพัฒนาระบบเครือขายไดทําการติดตั้งระบบ Cactiez ขึ้นเพื่อใชในการตรวจสอบดูวามีอุปกรณตัวไหนมี
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สถานะอะไรบาง หากพบความผิดปกติจะสงเจาหนาที่ออกไปซอมบํารุง และไดมอบเปนภาระงานและเชิง
นโยบายวาทุกคนจะต องเปด ระบบนี้ทุกเชาเพื่ อตรวจสอบสถานภาพของเครือขาย ตรวจสอบหองแมขาย
ตรวจสอบระบบไฟฟา วามีสถานภาพอยางไรบาง และตรวจสอบ e-mail ของตนเองเพื่อดูวามีภาระงาน
อะไรบางที่ตองทําในแตละวัน
6. ศูนยภาษา
บุคลากรประจําฝาย จํานวน 3 คน
1. ดร.ประดิษฐ นารีรักษ
หัวหนาศูนยภาษา
2. นางสาวสุพรรษา สมหารวงค
3. นางสาวมาริษา บุญธรรม
ผลการดําเนินงาน
พัฒนาทักษะดานภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
1. การพัฒนาทักษะดานภาษา
1.1 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษและภาษาจีน จํานวน 10 หลักสูตร
1.1.1 TOEIC Course (ติว TOEIC แบบเขม)
1.1.2 Basic English Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษระดับตน)
1.1.3 Intermediate English Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษระดับกลาง)
1.1.4 Basic English in Use (การใชภาษาอังกฤษระดับตน)
1.1.5 Intermediate English in Use (การใชภาษาอังกฤษระดับกลาง)
1.1.6 Basic English Writing (การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน)
1.1.7 Academic English Writing (การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ)
1.1.8 ภาษาจีนสําหรับเด็ก
1.1.9 ภาษาจีนระดับตน
1.1.10 ภาษาจีนระดับกลาง
ผูเขารวมโครงการ จํานวน 60 คน ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ เดือนมิถุนายน- กันยายน 2554
1.2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ดังนี้
1.2.1 จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2554 โดยมีอาจารยตางชาติ จํานวน 10 คน
สอนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 และรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
1.2.2 จัดสอบวัดความรูความสามารถทางดานภาษาปลายภาคเรียน ของนักศึกษาชั้นป
ที่ 1 และ ชั้นปที่ 2 ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
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1.2.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ใหกับนักศึกษา ระยะเวลาใน
การดําเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555
1.2.4 กิจกรรมแขงขันทักษะภาษาจีน (ฟง พูด อาน เขียน) ใหกับนักศึกษา วันที่ 27
สิงหาคม 2554 จํานวน 40 คน
1.2.5 กิจกรรมแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ ใหกับนักศึกษาทุกชัน้ ป ระหวางวันที่ 5-7
กันยายน 2554
7. ศูนยคอมพิวเตอร
บุคลากรประจําฝาย จํานวน 6 คน
1. อาจารยยุตธิ รรม ปรมะ
หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
2. นางสาวกนกวรรณ ชูชนื่
3. นายพีระพล ฮุงหวล
4. นายสมัคร นาคสุกเอี่ยม
5. นายเสกสรร ทองนาค
6. นายณัฐพงษ สินศรานนท
ผลการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักดําเนินการพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษา โดยจัดสอบวัด
มาตรฐานความรูทางคอมพิวเตอร ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. จัดสอบวัดมาตรฐานความรูทางคอมพิวเตอร ภาคเรียนที่ 2/2553
เปดสอบครั้งที่ 1
- กําหนดการรับสมัครสอบที่ฝายทะเบียนและวัดผล วันที่ 22 พฤศจิกายน - 9
ธันวาคม 2553
- ดําเนินการสอบที่ศูนยคอมพิวเตอรแตละคณะ
วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2553
เปดสอบครั้งที่ 2
- กําหนดการรับสมัครสอบที่ฝายทะเบียนและวัดผล วันที่ 14 -25 มกราคม 2554
วันที่ 31 มกราคม - 4
- ดําเนินการสอบที่ศูนยคอมพิวเตอรแตละคณะ
กุมภาพันธ 2554
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบทั้งหมด 403 คน
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบชุดที่ 1 64 คน
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบชุดที่ 2 339 คน
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สอบผาน 58 คน
สอบไมผาน 6 คน
สอบผาน 316 คน

สอบไมผาน 23 คน
2. จัดสอบวัดมาตรฐานความรูทางคอมพิวเตอร ภาคเรียนที่ 1/2554
เปดสอบครั้งที่ 1
- กําหนดการรับสมัครสอบที่ฝายทะเบียนและวัดผล วันที่ 6 -16 สิงหาคม 2554
- ดําเนินการสอบที่ศูนยคอมพิวเตอรแตละคณะ
วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2554
เปดสอบครั้งที่ 2
- กําหนดการรับสมัครสอบที่ฝายทะเบียนและวัดผล วันที่ 9 -20 กันยายน 2554
- ดําเนินการสอบที่ศูนยคอมพิวเตอรแตละคณะ
วันที่ 26 -30 กันยายน 2554
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบทั้งหมด 3,087 คน
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบชุดที่ 1 2,353 คน สอบผาน 1,566 คน
สอบไมผาน 787 คน
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบชุดที่ 2 734 คน สอบผาน
304 คน
สอบไมผาน 430 คน
กิจกรรมบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Open Source เพื่อการศึกษา รุนที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน
2554 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 6 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มีผูเขารวมอบรม จํานวน 32 คน
2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Open Source เพื่อการศึกษา รุนที่ 2 วันที่ 1 กรกฎาคม
2554 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 6 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มีผูเขารวมอบรม จํานวน 32 คน
3. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งสื่อ eDLTV บนระบบเครื่องแมขาย
(Windows Server) วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ หองปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร ชั้น 6 อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร มีผูเขารวมอบรม จํานวน 23 คน
4. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ PLS รุนที่ 1
วันที่ 27 สิงหาคม 2554 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 6 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
มีผูเขารวมอบรม จํานวน 33 คน
5. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ PLS รุนที่ 2
วันที่ 28 สิงหาคม 2554 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 6 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
มีผูเขารวมอบรม จํานวน 30 คน

23

ภาคผนวก

24

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การผลิตสื่อสงเสริมการอาน” วันที่ 24 สิงหาคม 2554 ใหกับครู อาจารย บรรณารักษ
หองสมุดโรงเรียน ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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นิทรรศการวิชาการ “รอยใจไทย รักในหลวง รักการอาน” วันที่ 1-2 ธันวาคม 2554
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบตั ิการ E-Commerce
ใหกับศูนยแมขายจังหวัดกําแพงเพชร วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ชั้น 6 อาคารศูนยภาษา และคอมพิวเตอร
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสงเสริมการอานสําหรับนักเรียน”
ใหกับโรงเรียนอางทองพัฒนา ในวันที่ 2 มีนาคม 2555
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสงเสริมการอานสําหรับนักเรียน”
ใหกับโรงเรียนสาธิต ในวันที่ 5 มีนาคม 2555

29

การบรรยายทางวิชาการ TCDC
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การจัดนิทรรศการหมุนเวียนทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อใหบริการแก นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
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การจัดกิจกรรมรณรงครักการอาน (ริมปง)
ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร ของเดือนพฤษภาคม 2555
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การอบรมพัฒนาทักษะฐานขอมูลออนไลน
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