รายงานประจําปี 2555
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
7 มิถุนายน 2555

1

รายงานประจําปี 2555
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
7 มิถุนายน 2555

2

คํานํา
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2555 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้ เป็นเอกสาร
สรุป ผลการดําเนิ นงานด้านต่ าง ๆ ได้แ ก่ งานบริห าร งานเทคนิ ค และงานบริการ ตลอดจนนําเสนอสถิติการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนางาน
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศตระหนั ก ในภารกิ จ สํ า คั ญ ในการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การสร้างคุณภาพแก่บัณฑิต จึงได้พัฒนาบริการสารนิเทศต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าแก่
ผู้ใช้บริการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งในด้านคุณภาพ
และปริมาณ ตลอดจนนําเทคโนโลยีสารนิเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการความสําเร็จ อันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานนี้ ล้วนเกิดจากความสามารถ และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน
ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกระดับที่ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และขอขอบคุณบุคลากรของสํานักฯ ทุกคนมา ณ โอกาสนี้

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สารนิเทศเกี่ยวกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติความเป็นมา
ห้ องสมุ ดวิท ยาลั ย ครูกําแพงเพชรมีฐ านะเป็ น แผนก สังกั ดสํ านั กงานอธิก าร เปิ ดบริการครั้งแรก ใน
ปีการศึกษา 2520 ณ ชั้น 4 อาคาร 4 ต่อมาปี พ.ศ. 2521 จึงได้ย้ายมายังอาคารหอสมุดใหม่ (ปัจจุบันคืออาคาร
โสตทัศนวัสดุ) งบประมาณที่ได้รับในการดําเนินงานน้อยจึงทําให้การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศและจัดบริการทําได้
ไม่สมบูรณ์ จนในปี พ.ศ. 2527 แผนกหอสมุดได้ปรับฐานะเป็นฝ่ายหอสมุดตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)
นับจากนั้นมาฝ่ายหอสมุดได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยลําดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2538 ฝ่ายหอสมุดจึง
ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าหน่วยงานอื่นๆ เช่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง
ได้รับงบประมาณเพื่อสร้างอาคารใหม่เป็นอาคาร 4 ชั้น ปรับฐานะจากฝ่ายหอสมุดเป็นสํานักวิทยบริการซึ่งมี
ฐานะเทียบเท่าคณะ
สํานักวิทยบริการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทคือให้บริการสารนิเทศแก่ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรใน
หน่ วยงานและชุ ม ชน โดยจั ด หาทรัพ ยากรสารนิ เทศที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ รายวิช าต่ างๆ ตามหลั ก สู ต ร จัด บริก าร
สารนิเทศที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ นําเทคโนโลยีสารนิเทศมาให้บริการ ใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติในการดําเนินงานและให้บริการได้แก่ โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Alice For Windows และ
ปัจจุบันใช้โปรแกรม Liberty
ในปีการศึกษา 2545 ได้มีการปรับปรุงอาคารหอสมุดเดิมเป็นอาคารโสตทัศนวัสดุ (AV) โดยได้ต่อเติม
ห้องฉายขนาด 180 ที่นั่ง จัดให้มีบริการโสตทัศนวัสดุ ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งประกอบด้วยห้องฉาย 3 ห้อง
ห้องแสดงนิทรรศการกลางของสถาบัน จุดบริการชมวีดิทัศน์กลุ่มย่อย และบริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ ต่อมาในปี
การศึกษา 2546 ได้ปรับปรุงห้องแสดงนิทรรศการ เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยความร่วมมือระหว่างสํานัก
วิทยบริการและสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร์ เพื่อการค้นคว้าจากเดิม 25 เครื่อง เป็น
100 เครื่อง ให้บริการสืบค้นสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลสําเร็จรูป , บริการ
พิมพ์งาน , บริการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย ( Vedio on demand ) โดยเริ่มให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อ
เดือนมิถุนายน 2547 และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 สํานักวิทยบริการได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งรวมสํานัก
วิทยบริการและสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ด้วยกัน ปัจจุบันได้มีศูนย์ภาษาเข้าร่วมสังกัดในหน่วยงาน จึงเป็น 3
หน่วยงาน
ปรัชญา
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
การวิจัยและบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น
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พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. จัดบริการสารสนเทศที่ได้มาตรฐานในระดับสากล
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
6. ให้บริการวิชาการทางด้านภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชนที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและชุมชน
2. เพื่อให้บริการสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน
การเรียนการสอน และในด้านการดําเนินงานได้
4. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยทีใ่ ช้ประกอบการบริหารจัดการ
บุคลากร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากร 43 รวม
1. ข้าราชการ
7
คน
2. ข้าราชการพลเรือน
1
คน
3. พนักงานมหาวิทยาลัย
8
คน
3. พนักงานราชการ
3
คน
4. ลูกจ้างประจํา
2
คน
5. ลูกจ้างชั่วคราว
22
คน
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ดังนี้

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
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย โกศิยะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
อาจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
นางสาวจันทร์จิรา โยหงษ์
นางนพวรรณ อุดมนิทศั น์
นายวิรุฬ เมฆา
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
นางกาญจนา จันทร์สิงห์
นางสาวสรัลชนา น้ําเงินสกุณี
นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี
นางสาวเกศรินทร์ ทนุการ
นางอรวรรณ คชฤทธิ์
นางนริศรา อินน่วม
นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล
นางณัฐรินทร์ ฐิติธนาพัฒน์
นายสุริยา คชฤทธิ์
นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว
นายมนตรี กาไสย
นายปฐมพงษ์ สุดเขียว
นายวิจิตร โภคากร
นายนฤเบศร์ กลัดพิบาล
นายภูเบศ ละอินทร์
นางสาวอรปรียา คําแพ่ง

ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย
หัวหน้าศูนย์ภาษา
บรรณารักษ์
พนักงานพิมพ์
พนักงานพิมพ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานปฏิบัติการ
พนักงานปฏิบัติการ
บรรณารักษ์
พนักงานปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานตรวจสอบระบบเครือข่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์วัสดุ
เจ้าหน้าที่โสตทัศน์วัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

นางสาวกนกวรรณ ชูชื่น
นายวันเฉลิม พูนใจสม
นายสาวพัตร์ ชูแจ่ม
นายพีระพล ฮุงหวล
นายสราวุฒิ เหมือนทองดี
นายสมัคร นาคสุกเอี่ยม
นายเสกสรร ทองนาค
นายณัฐพงษ์ สินศรานนท์
นางสาวสุพรรษา สมหารวงค์
นางสาวมาริษา บุญธรรม
นางยุพิน พะยิ้ม
นางอัศนีย์ แผนดี
นางมนัส กัญหาชาลี
นางวันเพ็ญ หล่อทอง
นางลลิดาภรณ์ อินทรีย์
นายนก กระต่ายทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บรรณารักษ์
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง

การพัฒนาบุคลากร
สํานักฯ ได้จัดให้บุคลากรของสํานักฯ ได้รับการพัฒนาโดยเข้าร่วมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ว/ด/ป
28-29 มิ.ย. 2555

รายชื่อผู้เข้าร่วม
นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล
นายภูเบศ ละอินทร์

4 ก.ค. 2555

นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี
นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล
นายวิจิตร โภคากร
นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี
ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว
นายมนตรี กาไสย
ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช

25-26 ก.ค. 2555
5-10 ส.ค. 2555
17 ส.ค. 2555
26-28 ส.ค. 2555

ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล

ชื่อเรื่อง
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่าน
ระบบ Internet Protocol
Television

สถานที่
ห้องประชุมชั้น 15
อาคาร 100 ปี ศรีสุริ
ยวงศ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา กรุงเทพฯ
อบรบการใช้งาฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จ.พิษณุโลก

จังหวัด
กรุงเทพฯ

พิษณุโลก

กรุงเทพฯ
ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อบรมการใช้ Management บริษัท อเมริกันอินฟอร์ กรุงเทพฯ
firewall
เมชั่น จํากัด
ซื้อหนังสือในงานบุ๊คส์แอนด์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.นครสวรรค์
ไอน์แฟร์
นครสวรรค์
ซื้อหนังสือ

ซื้อหนังสือ
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ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

กรุงเทพฯ

ว/ด/ป
5-7 ก.ย. 2555

รายชื่อผู้เข้าร่วม
ผศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผศ.ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์

16 ส.ค. 2555

นายวิจิตร โภคากร
นายสาวพัตร์ ชูแจ่ม

29-30 ต.ต. 2555

นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
นางลลิดาภรณ์ อินทรีย์
นายนก กระต่ายทอง
นางสาวจันทร์จีรา โยหงษ์

26 ก.ย. 2555
4 ธ.ค. 2555
17-19 ม.ค. 2556

5-7 ก.พ. 2556

นางนริศรา อินน่วม
ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล
ผศงอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล
นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี

13-15 ก.พ. 2556

นางกาญจนา จันทร์สิงห์
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช

21 ก.พ. 2556

นางสาวสรัลชนา น้ําเงินสกุณี
นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี
นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล
นายวิจิตร โภคากร

4-8 มี.ค. 2556

ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล

9-13 มี.ค. 2556

รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผศ.ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์

19-20 มี.ค. 2556

ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล
ผศ.สุรชัย โกศิยะกุล

ชื่อเรื่อง
ประชุม Branding การ
สื่อสารอัตลักษณ์ของ
ห้องสมุดและการบริการ
สารสนเทศ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
สร้างและการนํา e-book ไป
ใช้ในองค์กร
ซื้อหนังสือ

สถานที่
จังหวัด
โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

พิษณุโลก

ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย

เชียงราย

อบรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์

กรุงเทพฯ

เข้าร่วมประชุมเรื่องการ
จัดเก็บข้อมูลรายการวัสดุ
ดิจิทัล ประเภทสื่อโสตทัศน์
อบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรุงเทพฯ

ศึกษาดูงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ประเทศกัมพูชา
ประชุมวิชาการเรื่องสู่ความ
เป็นสากลของห้องสมุดและ
วิชาชีพบรรณรักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ใน
ประเทศไทย

นครธม-นครวัด

ประเทศกัมพูชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

โรงแรมแอมบาสเดอร์

กรุงเทพฯ

ไปรับบริจาควิทยานิพนธ์
รับวิทยากรประชุมคณะ
กรรมการบริหารสํานักฯ
ประชุมโครงการเครือข่าย
ประกันคุณภาพด้าน
ห้องสมุด

รับรางวัลบุคคลดีเด่นใน
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์
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พิษณุโลก

พิษณุโลก

ว/ด/ป
2 เม.ย. 2556

25-26 เม.ย. 2556
27-28 ต.ค. 2555

22-24 ก.ค. 2555

9-13 ก.ค. 2555

26-31 ส.ค. 2555

15-19 ต.ค. 2555

18-20 ต.ค. 2555

5-6 พ.ย. 2555
18-20 พ.ย. 2555

รายชื่อผู้เข้าร่วม
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
นางสาวสรัลชนา น้ําเงินสกุณี
นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล
นางนริศรา อินน่วม
นายวิจิตร โภคากร
นายมนตรี กาไสย
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี
ผศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี
นางสาวสรัลชนา น้ําเงินสกุณี
นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล
นายวันเฉลิม พูนใจสม
นายยุติธรรม ปรมะ
นายสุริยา คชฤทธิ์
ดร.ชัยรัตน์ บุมี
นายเสกสรร ทองนาค
นายกีรศักดิ์ พะยะ
นายสมัคร นาคสุกเอี่ยม
นายณัฐพงษ์ สินศรานนท์
นายเสกสรร ทองนาค
นายกีรศักดิ์ พะยะ
นายสมัคร นาคสุกเอี่ยม
นายณัฐพงษ์ สินศรานนท์
นายเสกสรร ทองนาค
นายกีรศักดิ์ พะยะ
นายสมัคร นาคสุกเอี่ยม
นายณัฐพงษ์ สินศรานนท์
นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว
นายมนตรี กาไสย
นายปฐมพงษ์ สุดเขียว
นายศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
นายสุริยา คชฤทธิ์
นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์
นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว
นายศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
นายสุริยา คชฤทธิ์
นายวันเฉลิม พูนใจสม
นายยุติธรรม ปรมะ
นายพีระพล ฮุงหวล

ชื่อเรื่อง
ศึกษาดูงานอุทยานการ
เรียนรู้ TK Park

สถานที่
TK Park

จังหวัด
กรุงเทพฯ

ประชุมโครงการเครือข่าย
ประกันคุณภาพด้าน
ห้องสมุด
ออกค่ายอาสาพัฒนาระบบ
ห้องสมุดให้กับโรงเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

โรงเรียนบ้านหนองพง

พิจิตร

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ
เครือข่ายเผยแพร่ถ่ายทอด และเทคโนโลยี
และพัฒนาสื่อบนระบบ elearnig
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
อบรมการพัฒนาบุคลากร
ผู้ดูแลระบบและนักพัฒนา
ระบบ MIS
อบรมการพัฒนาบุคลากร
ผู้ดูแลระบบและนักพัฒนา
ระบบ MIS

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

อบรมการพัฒนาบุคลากร
ผู้ดูแลระบบและนักพัฒนา
ระบบ MIS

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

สัมมนาอบรมแนวโน้มData
Center และ Cloud
Technology

โรงแรมอินพีเรียล
แม่ปิง และทัชสตาร์
รีสอร์ท

เชียงใหม่

สัมมนา simplify &
optimize your storage
with storwise V7000
อบรมระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์ด้วย Moodle

โรงแรมแคนนารี ฮิลล์

เชียงใหม่

บริษัท ครีเอชั่นโปร
จํากัด

กรุงเทพฯ
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ว/ด/ป
29 – 1 ธ.ค. 2555
18-21 ธ.ค. 2555
1-2 พ.ค. 2556

รายชื่อผู้เข้าร่วม
นายสุริยา คชฤทธ์
นายศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
นายสุริยา คชฤทธิ์
นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว

ชื่อเรื่อง
สัมมนา IBM Pure Flex
Live Action
สัมมนา Book Camp
For prepare your
network to support

นายวันเฉลิม พูนใจสม
นายพีระพล ฮุงหวล

สถานที่
บริษัท ลานนาคอม
จํากัด
บริษัท ลานนาคอม
จํากัด

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่

กระทรวงวิทยาศาสตร์ กรุงเทพฯ
และเทคโนโลยี

ผลการดําเนินงาน
1. งานบริหารทั่วไป
บุคลากรประจําฝ่าย จํานวน 6 คน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย โกศิยะกุล หัวหน้างานเลขานุการ
2. นางสาวจันทร์จีรา โยหงษ์
3. นางสาวกนกวรรณ ชูชื่น
4. นางสาวเกศรินทร์ ทนุการ
5. นางสาวสุพรรษา สมหารวงค์
6. นางนริศรา อินน่วม
1.1 หน่วยธุรการ ดําเนินงานธุรการ งานสารบรรณ และการเงิน พัสดุต่างๆ ตลอดจนอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินงาน
1.1.1 หนังสือออกภายในและภายนอก 250 เรื่อง
1.1.2 ลงรับหนังสือภายในและภายนอก 3,250 เรื่อง
1.1.3 หนังสือตอบขอบคุณ (ประทับตรา) 2,800 เรื่อง
1.1.4 พิมพ์วาระการประชุม/สรุปรายงานการประชุม 20 ครั้ง
1.1.5 ลงทะเบียนรับบริจาคหนังสือ/CD/VCD/DVD 2,200 เรื่อง
1.1.6 รับหนังสือ/เอกสาร/จดหมาย/พัสดุ
7,500 เรื่อง
1.1.7 ดําเนินการเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง จํานวน 464 ครั้ง
1.1.8 ดําเนินการเบิกค่าวัสดุสํานักงาน (แบบ กง.1) จํานวน 321 ครัง้
1.1.9 ดําเนินการเบิกค่าตอบแทน ใช้สอย (แบบ กง.2) จํานวน 65 ครั้ง
1.1.10 เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ (แบบ กง.3) จํานวน 21 ครั้ง
1.1.12 ดําเนินการทําเรื่องยืมเงินในราชการ จํานวน 57 ครั้ง
1.2 หน่วยนโยบายและแผน
1.2.1 จัดทําแผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําปีงบประมาณ 2555
1.2.2 จัดทํารายงานการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
1.2.3 จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปี 2555
1.2.4 ดําเนินงานตรวจสอบภายใน
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2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
บุคลากรประจําฝ่าย จํานวน 9 คน
1. ผศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
2. ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล
3. นางกาญจนา จันทร์สิงห์
4. นางสาวดรุณี สายหยุด
5. นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
6. นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล
6. นางยุพิน พะยิ้ม
7. นางอัศนีย์ แผนดี
8. นางมนัส กัณหาชาลี
9. นางสาวลลิดาภรณ์ อินทรีย์

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

มีหน้าที่คัดเลือก และจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ จัดซื้อ ขอบริจาค
เปลี่ยนและผลิตขึ้นเอง เพื่อให้ได้ปริมาณเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งการจัดหาด้วย
วิธีซื้อ สํานักวิทยบริการได้จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ จําแนกตามประเภทเงิน ดังนี้
งบประมาณแผ่นดิน
1,047,720
บาท
บ.กศ.
1,378,900
บาท
บ.กศ.บัณฑิต
301,000
บาท
รวม
2,727,620
บาท
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศมีทั้งหมด 4 กลุม่ งาน ดังนี้
1. กลุ่มงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. กลุ่มงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
3. กลุ่มงานวิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการ
4. กลุ่มงานซ่อมบํารุง
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ผลสรุปงานจําแนก ดังนี้
1. กลุ่มงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภท

จํานวน

วิธีการจัดหา

6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ซื้อ
บริจาค
ซื้อ
บริจาค
ซื้อ
บริจาค
ซื้อ
บริจาค
ซื้อ

ชื่อเรื่อง
2,524
1,130
302
462
20
1
539
221
3 ฐานข้อมูล

เล่ม/รายการ
7,603
1,773
3,150
10,902
7,920
12
539
309
-

7. ฐานข้อมูล

บริจาค

13 ฐานข้อมูล

13 ฐานข้อมูล

หนังสือ
2. วารสาร
3. หนังสือพิมพ์
5. สื่อโสตทัศนวัสดุ

2. กลุ่มงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
ที่

รายการ

จํานวน
หนังสือ

ปริ้นและตรวจสอบบาร์โค้ด
ลงทะเบียน
ประทับตราหนังสือใหม่และบริจาค
ติดกําหนดส่ง
ห่อปกพลาสติก
เข้าเล่มหนังสือวิจัย
วารสารและหนังสือพิมพ์
7 ประทับตราและลงทะเบียนวารสาร
8 ประทับตราและลงทะเบียนหนังสือพิมพ์
9 ประทับตราจดหมายข่าว
10 พิมพ์ปก/สันวารสาร
11 เตรียมเย็บเล่มวารสาร
1
2
3
4
5
6

12

6,832
7,083
8,216
6,895
6,929
478

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

6,941 เล่ม
5,667 เล่ม
203 เล่ม
314 เล่ม
473 เล่ม

3. กลุ่มงานวิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการ
สถิติการลงรายการลงฐานข้อมูล
ที่

รายการ

มิ.ย
55

ก.ค ส.ค
55 55

ก.ย
55

ต.ค
55

พ.ย
55

ธ.ค
55

ม.ค
56

ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค
56 56 56 56

รวม/เล่ม
บทความ
แผ่น/
รายการ

1

หนังสือภาษาไทย

400 700 100 950 1,000 700 500

800

600 200 200 100

6,250

2

หนังสือภาษาอังกฤษ

52

69

91

658

3

บันทึกดัชนีวารสาร

301 782 429 254

106 1,874 248 5,071 599 849 479 759

4

บันทึกบอกรับวารสาร

11

14

9

8

20

18

224

52

5

14

13

13

401

5

ฐานข้อมูลท้องถิ่น

99

77

64

113

55

111

31

28

27

100 105

82

892

40

45

115

48

78

31

4. กลุ่มงานซ่อมบํารุง
ปริมาณงาน
ที่
1
2
3

รายการ
แก้ไขข้อมูลหนังสือในตัวเล่มและฐานข้อมูล
เย็บหนังสือเก่าและใหม่
เข้าเล่มวารสารปกอ่อน/ปกแข็ง

จํานวน
438 เล่ม
9,111 เล่ม
391 เล่ม

3. งานบริการสารสนเทศ
บุคลากรประจําฝ่าย จํานวน 12 คน
1. ผศ.ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์
2. นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
3. นางกาญจนา จันทร์สิงห์
4. นางอรวรรณ คชฤทธิ์
5. นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล
6. นางนพวรรณ อุดมนิทัศน์
7. นางสาวสรัลชนา น้ําเงินสกุณี
8. นางณัฐรินทร์ ฐิติธนาพัฒน์
9. นายวิรุฬ เมฆา
10. นายนฤเบศร์ กลัดพิบาล
11. นายภูเบศ ละอินทร์
12. นายสุริยา คชฤทธิ์
13

หัวหน้าฝ่ายบริการสารนิเทศ

72

17

-

10,972

เป็นฝ่ายอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารนิเทศ
ได้มากที่สุด ตรงจุดประสงค์และความต้องการภายในเวลาอันรวดเร็ว ในปีการศึกษา 2555 มีผู้เข้าใช้บริการ
จํานวน 243,150 คน เฉลีย่ วันละ 1,350 คน บริการสารนิเทศแบ่งออกเป็น 2 แห่ง ดังนี้
สถิติผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติ

ผู้เข้าใช้

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

29,867

31,464

31,311

27,616

13,590

23,683

25,056

20,497

18,267

9,454

6,222

6,123

รวม
243,150

กราฟแสดงสถิติผู้ใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1 งานบริการพื้นฐาน หมายถึง งานบริการที่สถาบันบริการสารนิเทศต้องจัดให้แก่ผใู้ ช้บริการ
เป็นเบื้องต้น ได้แก่
3.1.1 บริการการอ่าน มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการอ่านให้เพียงพอสอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร มี ก ารจั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น ระบบ สะดวกต่ อ การค้ น คว้ า จั ด ที่ สํ า หรั บ อ่ า น
ศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการจัดบรรยากาศและตกแต่งภายในอย่างเหมาะสม
สํานักวิทยบริการได้จัดที่นั่งอ่านไว้บริการ จํานวน 455 ทีน่ ั่ง และจัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศ
เพื่อให้บริการ ดังนี้
ประเภททรัพยากร
ภาษา
จํานวน
หนังสือ
ไทย
193,725 เล่ม
อังกฤษ
8,906 เล่ม
วารสาร
ไทย
614 ชื่อเรื่อง
ต่างประเทศ
87 ชื่อเรื่อง
หนังสือพิมพ์
ไทย
31 ชื่อเรื่อง
ต่างประเทศ
5 ชื่อเรื่อง
จุลสาร
ไทย
121 เล่ม
อังกฤษ
- เล่ม
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3.1.2 บริการยืม – คืน มีหน้าที่ให้ยืมและรับคืนทรัพยากรสารนิเทศ ทวงถาม จัดทําทะเบียนสมาชิก
ผลงาน
สถิติบริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภท
ทรัพยากร

2555

2556

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

หนังสื อ
(เล่ม)

4,719

7,578

5,467

5,781

4,565

7,088

3,964

4,908

2,375

1,139

906

860

49,350

วารสาร
(ชื่อเรื่ อง)

62

74

46

41

46

79

40

45

36

73

36

26

558

หนังสื อ
พิมพ์
(ชื่อเรื่ อง)

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

3

สื่ อ
โสตทัศน์
(ชื่อเรื่ อง)

17

10

15

7

3

9

7

6

8

8

8

6

3.1.3 บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า มีหน้าที่ตอบคําถามเกี่ยวกับแหล่ง
สารนิเทศและแนะนําการสืบค้นสารนิเทศ ให้บริการตอบคําถาม จํานวน 1,614 คําถาม
3.2 บริการพิเศษ มีหน้าทีใ่ ห้บริการสารนิเทศที่นอกเหนือจากบริการพื้นฐาน ซึ่งขึ้นอยู่
กับความพร้อมของสถาบันบริการสารนิเทศแต่ละแห่ง
3.2.1 บริการสารนิเทศทันสมัย มีหน้าที่นําเสนอสารนิเทศใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้ใช้บริการ
ผลงาน
นําเสนอสารนิเทศจากหนังสือพิมพ์ จํานวน 1,326 เรื่อง จัดทํารายชื่อ
ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ทุกเดือนเผยแพร่บน Web Site สํานักวิทยบริการ
3.2.2 บริการยืมระหว่างห้องสมุด มีหน้าที่ยืมหรือถ่ายเอกสารตําราบทความ งานวิจัย
วิทยานิพนธ์จากห้องสมุดต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ โดยผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ผลงาน
ให้บริการถ่ายเอกสารวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2555 ไม่มี
ผู้ใช้บริการ เนือ่ งจากผู้ใช้สามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์จากฐานข้อมูล ThaiLIS ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า
3.2.3 บริการสืบค้นสารนิเทศจากสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าทีใ่ ห้บริการค้นคืนสารนิเทศจาก
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม, ฐานข้อมูลสําเร็จรูป (CD – ROM) และอินเทอร์เน็ต
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96

สถิติการค้นคืนสารสนเทศ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ซีดี –รอม
อินเตอร์เน็ต

มิ.ย.

ก.ค.

พ.ศ. 2555
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

14
915

15
1,136

10
923

15
1457

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2556
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

12
1727

15
937

13
1,235

14
737

12
821

11
82

7
31

9
22

รวมทั้งสิ้น

กราฟแสดงสถิติการค้นคืนสารสนเทศ

4. งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
บุคคลการประจําฝ่าย จํานวน 4 คน
1. อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ
2. นางสาวอรปรียา คําแพ่ง
3. นายวันเฉลิม พูนใจสม
4. นายวิจิตร โภคากร

หัวหน้างานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการ
ประกอบด้วย
ผลงาน
1. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ตุลาคม 2555– ปัจจุบัน
แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
ช่วงที่ 1 แนวทางการพัฒนาสื่อฯโดยคณะกรรมการชุดเดิม
- ให้ทุนพัฒนาสื่อฯ คณะละ 1ทุนๆ ละ 40,000 บาท
- โดยใช้ระบบการจัดการสื่อการเรียนการสอนด้วย Moodle

16

รวม
147
10,023
10,170

- ผู้ได้รับทุน เป็นผู้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
- ทีมงานดูแลโครงการ จัดเตรียมเครื่องแม่ขายและให้คําปรึกษาในการพัฒนาฯ
•ขั้นตอนสุดท้ายที่ดําเนินงานไปคือ การรับสมัครพัฒนาสื่อฯ และเนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนทมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯรวมทั้งคณะกรรมการ
โครงการพัฒนาสื่อฯ จึงไม่ได้ดําเนินการต่อไป
ช่วงที่ 2 แนวทางการพัฒนาสื่อแบบฯโดยคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
- จัดประชุมครัง้ ที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุมดอกสัก ได้คุยรายละเอียด
และแนวทางเบื้องต้นไปแล้วแต่ยังสรุปไม่ชัดเจน
- จัดประชุมครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการพัฒนาสื่อฯ
2. มีส่วนร่วมในการดูแลโครงการ eDLTV
- ประสานงานโครงการ eDLTV กับ สวทช.
- ประสานงานโครงการ eDLTV กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- เป็นวิทยากรอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา
- พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ eDLTV ของมหาวิทยาลัยฯ
- รวบรวมสรุปผลการดําเนินงานโครงการ eDLTV จัดส่งให้สวทช.
- เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 35 แห่ง ณ สวทช.
- สําเนาสื่อ eDLTV ให้โรงเรียนบุคลทั่วไป
- ทําคู่มือการใช้งานและการดาวน์โหลดสื่อ eDLTV
- เตรียม Server Mirror Host สําหรับดาวน์โหลด
3. มีส่วนร่วมในการดําเนินการระบบประกันคุณภาพ
3.1.ระดับมหาวิทยาลัย
3.1.1. ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
3.2.ระดับหน่วยงาน
3.2.1. ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 เรื่อง แนวทางการป้องกันการบุกรุกโจมตีเครื่องแม่ข่ายหลักสําหรับ
การเรียนการสอนและการวิจัยพร้อมกับวิจัย 1 เรื่อง
3.2.2. ตัวบ่งชี้ที่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
4. ดูแลเว็บไซต์งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
5. จัดสอบวัดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
5.1.เป็นกรรมการคุมสอบ /กรรมการกลาง
5.2.ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์สอบวัดเกณฑ์มาตรฐานคอมพิวเตอร์
5.3.เป็นผู้ช่วยวิทยากรติวการสอบวัดเกณฑ์มาตรฐานคอมพิวเตอร์
6. งานดานกราฟิค/สิ่งพิมพ์
6.1.ปกเอกสาร
6.2.โปสเตอร์
6.3.ไวนิล
6.4.แผ่นพับ
6.5.ปรับแต่งภาพ/ แก้ไขภาพ
6.6.กราฟิคอื่นๆเช่น ป้ายมอบรางวัลเกียรติบัตร นามบัตร การ์ดเชิญ
6.7.ถ่ายรูปกิจกรรมภายในหน่วยงาน
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7. งานด้านมัลติมีเดีย / งานนําเสนอทางคอมพิวเตอร์
7.1.ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
7.2.ตัดต่อเสียง
7.3.ปรับแต่งเสียง / แก้ไขเสียง
7.4.ตัดต่อและรวบรวมประมวลผลเป็นเรื่องราว
7.5.ออกแบบกราฟิคประกอบงานด้านมัลติมีเดีย
7.6.สื่อมัลติมีเดียนําเสนอมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปี 2556 เพื่อใช้ในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
- ปัจจุบันกําลังดําเนินการออกแบบกราฟิคประกอบ และรวบรวมข้อมูลดิบที่ต้องใช้ประกอบผลิต
สื่อ
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

ภาระงาน

ผลการดําเนินงาน
2556
กําลังดําเนินการ

งานพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์
งานด้านกราฟิค / สิ่งพิมพ์
งานด้านมัลติมีเดีย / สื่อ
นําเสนอบนคอมพิวเตอร์
งานบริการวิชาการ
งานวิจัย เรื่องKM แนว
ทางการป้องกันการบุกรุ
โจมตีเครื่องแม่ข่ายหลัก
สําหรับการเรียนการสอน
และการ วิจัย
KM แนวทางการป้องกัน
การบุกรุกโจมตีเครื่องแม่
ข่าย
หลักสําหรับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
สําเนาสื่อ eDLTV
โครงการ eDLTVระยะที่2
(ช่วงที่1)
โครงการ eDLTVระยะที่2
(ช่วงที่2)กําลังดําเนินการ
งานอื่นๆได้รับมอบหมาย

25 ชิ้นงาน
35 ชิ้นงาน

35ชิ้น
125 ชิ้น

3 ครั้ง
60 %

3 ครั้ง
-

60 %

40 %

25 ชุด
ได้รางวัลระดับดี

90 ครั้ง

18

2555
40 %

-

116ครั้ง

ผลงาน
1. พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
1.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย รูปแบบภาษาไทย

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย รูปแบบภาษาไทย
URL: http://www.kpru.ac.th

1.1.1 ทําภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บเพจของมหาวิทยาลัย และประกอบเทศกาล
วันสําคัญต่างๆ เช่น รดน้ําดําหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์
กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การเปิดจองเช่าซื้อชุดครุยรับปริญญา การเปิด
จองเช่าล็อคจําหน่ายสินค้า การตัดชัดสูท ชุดขาวพิธีมุทิตาจิตแด่ข้าราชการผู้ที่เกษียณ
อายุราชการ เป็นต้น
1.1.2 ประชาสัมพันธ์ข่าวของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข่าว/ประกาศ , ข่าวการรับสมัครงาน ,
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดแข่งขัน จดหมายข่าวสารสักทอง ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น
1.1.3 ตรวจสอบ แก้ไขการเชื่อมโยงเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยให้ใช้งานได้ไม่ Error
1.1.4 ปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บเพจของมหาวิทยาลัย อัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
1.1.5 สํารองข้อมูลเว็บเพจของมหาวิทยาลัย
1.2 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย รูปแบบภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย รูปแบบภาษาอังกฤษ
URL: http://202.29.15.29/kpru_en/index.php
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1.3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย รูปแบบภาษาจีน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย รูปแบบภาษาจีน
URL: http://202.29.15.29/kpru_ch/index.php

1.4 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย รูปแบบภาษาพม่า
อยู่ระหว่างการรอข้อมูลการแปลภาษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด
2. มีส่วนร่วมในการดําเนินการระบบประกันคุณภาพ
2.1 ระดับมหาวิทยาลัย
2.1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
2.1.2 ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
2.2 ระดับหน่วยงาน
2.2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
2.2.2 ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
3. บริการวิชาการ
3.1 รวบรวมข้อมูลสําหรับการอบรมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
3.2 จัดทําแบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อน/หลังอบรม
3.3 จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจสําหรับการอบรม
4. งานด้านอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.1 พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยฯ
4.1.1 เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
4.1.2 เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ
4.1.3 เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
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4.1.4 ตารางเวรรักษาการณ์ ของสํานักงานอธิการบดี (เนื่องจากเว็บไซต์ของสํานักงานอธิการบดี
ขัดข้อง)
4.1.5 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย จากงานนิติกร
4.2 จัดสอบวัดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4.2.1 ประกาศการรับสมัคร และกําหนดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
4.2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์ อบวัดมาตรฐานความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
4.2.3 ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
4.2.4 จัดทําข้อสอบ
4.2.5 จัดรายชื่อลงแบบฟอร์มการกรอกคะแนนการสอบวัดมาตรฐานความรู้ ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์
4.2.6 จัดทําข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ
4.2.7 ดําเนินการจัดสอบ และทําหน้าที่เป็นกรรมการกลางในการสอบ วัดมาตรฐานความรู้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4.2.8 ประกาศผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 จัดทําสื่อวีดิทัศน์ บัณฑิตดีเด่นนําเสนอในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สรุปสถิติงาน
ลําดับที่

ขอบเขตภาระงาน

1
2
3
4
5
6
7

ทําภาพประกอบเว็บเพจของมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ข่าวของมหาวิทยาลัย
แก้ไข ตรวจสอบการเชื่อมโยงเว็บเพจภายในมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงข้อมูลภายในเว็บเพจของมหาวิทยาลัย
สํารองข้อมูลเว็บเพจของมหาวิทยาลัย
ทํางานวิจัยพัฒนาสํานักวิทยบริการฯ
ระดับความสําเร็จในการมีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพของ
สํานักฯ (ตัวบ่งชี้ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง)
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ปริมาณงาน
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2555
2554
379 ภาพ
379 ภาพ
384 Pages
446 Pages
102 Pages
79 Pages
384 Pages
264 Pages
312 ครั้ง
124 ครั้ง
60 %
1 เล่ม
100%
100%

5. งานพัฒนาระบบเครือข่าย
บุคคลการประจําฝ่าย จํานวน 5 คน
1. อาจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพฒ
ั น์
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย
2. นายสุริยา คชฤทธิ์
3. นายปฐมพงษ์ สุดเขียว
4. นางสาวจุฑามาศ นวลแก้ว
5. นายมนตรี กาไสย
ผลการดําเนินงาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
การให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของงานพัฒนาระบบเครือข่าย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลงานที่ดีเด่นดังนี้
1. สถานภาพการให้บริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ถึงแม้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาจะ
ประสบปัญหามหาอุทกภัยน้ําท่วม ไฟดับในบางช่วง ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ระบบระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ยังสามารถให้บริการได้เป็นปกติเช่นระบบบัญชี 3 มิติ เนื่องจากงานพัฒนาระบบ
เครือข่ายได้ทําการติดตั้งวงจรสํารองไว้ในกรณีที่เส้นทางหลักของ uninet ขัดข้อง รวมไปถึงการมีระบบเครื่อง
สํารองไฟที่มีประสิทธิภาพสูง
2. การพัฒนาระบบ SSO (Single Sign On)
เนื่องจากการให้บริการเครือข่ายมีบริการทั้งระบบ Authentication, ระบบ Mail มหาวิทยาลัย
สําหรับคณาจารย์และนักศึกษา, ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ, ระบบเครือข่ายเสมือนระยะไกล(VPN )
ดังนั้นงานพัฒนาระบบเครือข่าย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้พัฒนาระบบ Single Sign On
ขึ้ น มาเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให้ กั บ บุ ค ลากร คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ใช้ ง านระบบดั ง กล่ า วโดยใช้
Username ,Password ชุดเดียวกันถือได้ว่าเป็นระบบที่อํานวยความสะดวกและรองรับการใช้งานระบบต่างได้ใน
อนาคตเช่นระบบ วิดีโอตามประสงค์ (VDO on Demand ) ,ระบบ E-learning เป็นต้น
3. การพัฒนาระบบการติดตาม การเฝ้าระวังเครือข่าย
จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารเพิ่ ม จุ ด อุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ เป็ น จํ านวนมาก เช่ น อุ ป กรณ์ ก ระจาย
สัญญาณแบบไร้สาย ทําให้ยากลําบากในการติดตามและเฝ้าระวังว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนขัดข้อง หรือผิดปกติบ้าง งาน
พัฒนาระบบเครือข่ายได้ทําการติดตั้งระบบ Cactiez ขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบดูว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนมีสถานะ
อะไรบ้าง หากพบความผิดปกติจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมบํารุง และได้มอบเป็นภาระงานและเชิงนโยบายว่าทุก
คนจะต้องเปิดระบบนี้ทุกเช้าเพื่อตรวจสอบสถานภาพของเครือข่าย ตรวจสอบห้องแม่ข่าย ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ว่ามีสถานภาพอย่างไรบ้าง และตรวจสอบ e-mail ของตนเองเพื่อดูว่ามีภาระงานอะไรบ้างที่ต้องทําในแต่ละวัน
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สถิติงานพัฒนาระบบเครือข่าย
งาน/กิจกรรม
ลงโปรแกรม
ติดตั้ง
คอมพิวเตอร์
ซ่อมบํารุง
คอมพิวเตอร์
เอวี
ติดตั้งระบบ
แลนระบบไว
เลท
เช็คจํานวน
ผู้ใช้
คอมพิวเตอร์
เอวี

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.
55 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56

รวม

25542555

163

121

1

70

-

2

4

1

1

12

3

57

12

-

8

74

3

-

11

-

-

1

1

4

150

8

53

132 181 138 116 101

45

83

18

20

-

-

887

1,303

76

81

41

115

39

31

51

37

726

690

915 1136 923 1457 821 1727 937 1104 737

82

31

56

9,926

19,317

56

46

72

81

276

260

6. ศูนย์ภาษา
บุคลากรประจําฝ่าย จํานวน 3 คน
1. ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
หัวหน้าศูนย์ภาษา
2. นางสาวสุพรรษา สมหารวงค์
3. นางสาวมาริษา บุญธรรม
4. นายสมคเนณ์ ตูท้ อง
ผลการดําเนินงาน
พัฒนาทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
การพัฒนาทักษะด้านภาษา
1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 จํานวน 100 คน วันที่ 19–30 พฤศจิกายน2555
2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 จํานวน 100 คน วันที่ 3 – 24 ธันวาคม 2555
3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 3 จํานวน 100 คน วันที่ 14-25 มกราคม 2556
4. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 4 จํานวน 100 คน วันที่ 28 มกราคม-8
กุมภาพันธ์ 2556
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5. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรที่ 1 Basic English Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษระดับต้น)
หลักสูตรที่ 2 Intermediate English Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษ
ระดับกลาง)
ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 40 คน ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ วันที่ 2 สิงหาคม –
27 สิงหาคม 2555
6. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาเกาหลี จํานวน 40 คน วันที่ 11-22 มีนาคม 2556
7. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน
8. จัดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555
9. จัดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย รอบ 2 ในวันที่ 30 มกราคม 2556
10. โครงการแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาจีน – ภาษาไทย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555
11. โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในวันที่
22 สิงหาคม 2555
7. ศูนย์คอมพิวเตอร์
บุคลากรประจําฝ่าย จํานวน 6 คน
1. อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ
2. นางสาวกนกวรรณ ชูชื่น
3. นายพีระพล ฮุงหวล
4. นายสมัคร นาคสุกเอี่ยม
5. นายเสกสรร ทองนาค
6. นายณัฐพงษ์ สินศรานนท์

หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

ผลการดําเนินงาน
สํานักดําเนินการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา โดยจัดสอบวัด
มาตรฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประจําภาคเรียนที่ 1/2555 ดังนี้
การสอบครั้งที่ 1
วันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2555 เปิดรับสมัครสอบทีเ่ ว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
http://tabian.kpru.ac.th /comtest/ ComHistd1.asp หรือ http://202.29.15.55/comtest/ComHistd1.asp
วันที่ 31 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2555 ดําเนินการสอบที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบทั้งหมด 621 คน
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบชุดที่ 1 315 คน สอบผ่าน
146 คน
สอบไม่ผ่าน 169 คน
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จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบชุดที่ 2 306 คน

สอบผ่าน
สอบไม่ผ่าน

134 คน
172 คน

การสอบครั้งที่ 2
วันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555 เปิดรับสมัครสอบที่เว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
http://tabian.kpru.ac.th/ comtest/ComHistd1.asp หรือ http://202.29.15.55/comtest/ComHistd1.asp
วันที่ 17 – 26 กันยายน 2555 ดําเนินการสอบทีศ่ ูนย์คอมพิวเตอร์
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบทั้งหมด 913 คน
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบชุดที่ 1 495 คน สอบผ่าน
268 คน
สอบไม่ผา่ น 227 คน
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบชุดที่ 2 418 คน สอบผ่าน
144 คน
สอบไม่ผ่าน 274 คน
ประจําภาคเรียนที่ 2/2555 ดังนี้
วันที่ 7 มกราคม – 17 มกราคม 2556 เปิดรับสมัครสอบที่เว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
http://tabian.kpru.ac.th/ comtest/ComHistd1.asp หรือ http://202.29.15.55/comtest/ComHistd1.asp
วันที่ 28 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2556 ดําเนินการสอบที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบทั้งหมด 2,756 คน
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบชุดที่ 1 1,778 คน สอบผ่าน
1,193 คน
สอบไม่ผ่าน 585 คน
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบชุดที่ 2 978 คน

สอบผ่าน
524 คน
สอบไม่ผ่าน 454 คน
วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดรับสมัครสอบที่เว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
http://tabian.kpru.ac.th/comtest/ComHistd1.asp หรือ http://202.29.15.55/comtest/ComHistd1.asp
วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2556 ดําเนินการสอบ (รอบพิเศษ) ที่ศนู ย์คอมพิวเตอร์
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบทั้งหมด 442 คน
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบชุดที่ 1 90 คน
สอบผ่าน
68 คน
สอบไม่ผ่าน 22 คน
จํานวนนักศึกษาที่สมัครสอบชุดที่ 2 352 คน สอบผ่าน
269 คน
สอบไม่ผ่าน 83 คน
สรุปสถิติผลงาน
1. บริการด้านการเรียนการสอน
• ภาคเรียนที่ 1/2555 จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา จํานวน 53 หมู่เรียน/สัปดาห์ จํานวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 1,660 คน/สัปดาห์ จํานวนครั้งที่เข้าใช้บริการทั้งหมด 26,560 ครั้ง
• ภาคเรียนที่ 2/2555 จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา จํานวน 54 หมู่เรียน/สัปดาห์ จํานวนนักศึกษา
ทั้งสิ้น 1,848 คน/สัปดาห์ จํานวนครั้งที่เข้าใช้บริการทั้งหมด 29,568 ครั้ง
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2. บริการห้องปฏิบัติการหน่วยงานภายใน
• จัดการเรียนการสอนและสอบภาคปฏิบัตินอกตาราง จํานวน 39 ครั้ง (ไม่มีการแจ้งจํานวนนักศึกษาที่
แน่นอน)
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 27 ครั้ง (ไม่แจ้งจํานวนผู้เข้าร่วมอบรมที่แน่นอน)
3. บริการห้องปฏิบัติการหน่วยงานภายนอก
• ให้บริการหน่วยงานภายนอกจํานวน 5 ครั้ง
• ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 3 จังหวัดพิจิตร 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 55
• ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กําแพงเพชร 27 พ.ย. 55
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 20 – 21 มี.ค. 56
• บริษัท สงขลาฟินิชชิ่ง จํากัด 25 – 26 มี.ค. 56
• สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร 23 พ.ค. 56 (เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุท่อน้ําประปาแตก น้ําท่วม
ชั้น 7 ทั้งชั้น จึงขอความอนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะครุศาสตร์เพื่อใช้
ทดแทน)
4. บริการด้านอื่นๆ
• ให้บริการใช้ใต้ถุนอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม 23 ครั้ง
• ให้ความอนุเคราะห์หน่วยงานภายในยืมเครื่องคอมพิวเตอร์จํานวน 11 ครั้งจํานวนเครื่องรวม 93
เครื่อง
• ให้ความอนุเคราะห์หน่วยงานภายนอกยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ครั้งจํานวนเครื่อง 100
เครื่อง (จัดหางานจังหวัดกําแพงเพชร 11 – 12 มิถุนายน 2555)
5. การดูแลศูนย์คอมพิวเตอร์
• ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 จํานวน 418 ครั้ง
• ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอน 585 ครั้ง ()
• ดูแลการเปลี่ยนอะไหล่จากบริษัท จํานวน 211 เครื่อง (การเปลี่ยนอะไหล่เนื่องจากข้อผิดพลาดจาก
โรงงาน 196 เครื่อง อุปกรณ์เสียหายจากการใช้งาน 15 เครื่อง)
6. การอบรม
• วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
• วิทยากรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
• วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2007
• ผู้ช่วยวิทยากรอบรม OpenSource
• ผู้ช่วยวิทยากรอบรมโครงการ eDLTV
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งานพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
URL : http://mis.kpru.ac.th

1.ระบบงานหลักสูตร
- แก้ไขระบบการเชื่อมรายวิชาเข้ากับหลักสูตรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร โดยประสานกับทีมพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและติดตามแก้ไข
2. ระบบงานบุคลากร
- สร้างและแก้ไขตารางข้อมูลในฐานข้อมูล MIS เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลตามความต้องการใช้งานของ
ระบบงานต่างๆ เช่น สร้าง Table Reference คํานําหน้าชื่อของพนักงาน ตําแหน่งและประเภทของบุคลากร
- แก้ไขรายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สัดส่วนของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิ ตรี โท เอก ต่ออาจารย์ประจําให้
สามารถแสดงรายการแบบยากตามหน่วยงานได้
- เพิ่มข้อมูลอ้างอิงตําแหน่งต่างๆของบุคลากรให้ถูกต้องและครบถ้วน
- แก้ไขระบบ ส่งออกข้อมูล สกอ. ให้ฟิลและเงื่อนไขตรงตามกําหนดของ สกอ.
- แก้ไขระบบ การคํานวณเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ถูกต้อง
- แก้ไขระบบ ระดับผู้บริหารไม่สามารถเพิ่มข้อมูลส่วนตัวในบางส่วนได้
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและติดตามแก้ไข
3.ระบบงานนักศึกษา
- ตรวจสอบข้อมูลที่นําเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่น สถานะนักศึกษา ความ
ครบถ้วนของข้อมูล
- แก้ไขระบบการแสดงสถานะการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาไม่ถูกต้อง และการแสดงข้อมูลของ
นักศึกษาในหน้ารายงานผลไม่ตรงกับข้อมูลจริง
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4.ระบบงานศิษย์เก่า
- ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาว่าระบบได้มีการโอนย้ายสถานะของนักศึกษาได้
ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
- แก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ เช่น การแสดงผล การกรอกข้อมูล เป็นต้น
5.ระบบงานวิจัย
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและติดตามแก้ไขข้อมูลงานวิจัยที่ไม่ถูกต้อง
6.ระบบงานอาคารสถานที่
- เพิ่มหน้าแสดงรายการห้องแยกตามประเภทห้องและความจุนักศึกษา เพื่อให้ประกอบการจัด
แผนการเรียน
- แก้ไขฐานข้อมูลให้สามารถเก็บรายละเอียดห้องและอาคารได้ตามสรุปในที่ประชุม เช่น ประเภท
ห้อง ความจุ ข้อมูลครุภัณฑ์
- เพิ่มระบบการเก็บและการแสดงรูปห้องและรูปอาคาร
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและติดตามแก้ไข
7.ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของฟิลข้อมูลว่าเป็นไปตามสรุปในทีป่ ระชุมในแต่ละครั้ง
หรือไม่ โดยร่วมกับอาจารย์ฉัตรชนก จรัสวิญญู อาจารย์ผู้ดูแลระบบประกันคุณภาพ
8.ระบบผูค้ วบคุม
- พัฒนาระบบการติดตามการไหลเข้าของข้อมูลร่วมกับทีมพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อัพโหลดรูปกิจกรรมต่างๆของงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
- เพิ่ม ลบ แก้ไขและตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้สิทธิ์ในระบบต่างๆ
- ตรวจสอบและแก้ไข การทํางานของระบบไม่ให้เกิดความผิดพลาด(ERROR) ได้แก่ การตรวจสอบ
ความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การแสดงผลข้อมูล เป็นต้น
- ปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการกรอกข้อมูลให้มีความทันสมัยและถูกต้องตามความต้องการของ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การเพิ่ม ลบ แก้ไขชื่อหน่วยงาน การเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลอ้างอิงต่างๆที่ใช้ในระบบ
- สํารองข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
9. ฝึกอบรมเรียนรู้หลักการทํางานและการพัฒนาระบบ MIS ร่วมกับคณะพัฒนาระบบ MIS
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อบรมหลักการทํางานของระบบ MIS
- อบรมพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ASP.NET โดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio
- อบรมการเขียนโปรแกรมการคิวรี่ข้อมูลโดยใช้ Stored Procedures รวมถึงเรียนรู้การเก็บข้อมูล
ฟิลด์ข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูลของระบบ MIS
10. พัฒนาต่อยอดระบบ MIS ร่วมกับคณะพัฒนาระบบ MIS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ระบบหอพักนักศึกษา
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11. การฝึกอบรมการกรอกข้อมูลและการติดตามผลการกรอกข้อมูล
กิจกรรม

วันที่ดําเนินการ

ผลการ
ดําเนินการ

จัดประชุม อบรมระบบงานอาคารสถานที่ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารฯ และ
เจ้าหน้าที่คณะวิชา

21 พ.ย. 55

100%

การติดตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบป้อนข้อมูลระบบงานอาคารสถานที่
จัดประชุม อบรมระบบงานวิจัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
การติดตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบป้อนข้อมูลระบบงานวิจัย
จัดประชุม อบรมระบบหลักสูตรให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมด
การติดตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบป้อนข้อมูลระบบหลักสูตร
จัดประชุม อบรมระบบนักศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมด
การติดตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบป้อนข้อมูลระบบนักศึกษา
จัดประชุม อบรมระบบศิษย์เก่าให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูล
การติดตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบป้อนข้อมูลระบบศิษย์เก่า
จัดประชุม อบรมระบบบุคลากรให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ของมหาวิทยาลัยฯ
การติดตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลดําเนินการนําเข้าและป้อนข้อมูล
ระบบบุคลากร
จัดประชุม อบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมด
การติดตามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบป้อนข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา

22 พ.ย. 55 ถึง
31 ม.ค. 56
18 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56 ถึง
28 ก.พ. 56
1 ก.พ. 56
22 ก.พ. 56 ถึง
30 เม.ย. 56
13 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
13 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
28-29 มี.ค. 56
และ
1-3 เม.ย. 56

1
2
3
4
5

ขอบเขตภาระงาน
จัดอบรมการใช้งานระบบ MIS
แก้ไขและพัฒนาระบบ MIS
ตรวจสอบการไหลเข้าและความถูกต้องของข้อมูล
ติดตามและรายงานผลการป้อนข้อมูล
สํารองข้อมูลระบบ MIS
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100%
80%
100%
57.14%
100%
103%
100%
22%
100%

3-22 เม.ย. 56

97.68%

25 ม.ค. 56

100%

4-23 ก.พ. 56

95 %

สรุปสถิติทั้งหมด
ลําดับที่

44.59%

ปริมาณงาน
7 ครั้ง
165 ครั้ง
285 ครั้ง
14 ครั้ง
52 ครั้ง

ภาคผนวก
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อบรมครูบรรณารักษ์ วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2555
ณ ห้องต้นสัก สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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นิทรรศการ “ราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 9 : สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยสู่อาเซียน”
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

32

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “การผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรูอ้ าเซียน” วันที่ 15 ธันวาคม 2555
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

33

กิจกรรมค่ายนักอ่าน วันที่ 12-13 มกราคม 2556
ณ ห้องต้นสัก สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

34

การจัดกิจกรรมรณรงค์รกั การอ่าน โดยเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร

เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 20 ก.พ. 2556
ณ ห้องต้นสัก สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

35

จัดระบบห้องสมุด วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2556
ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
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สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์
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โครงการอบรมภาษาอังกฤษ กรมสรรพสามิตร
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โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกาหลี
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