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คํานํา 
 
 รายงานผลการปฏิบัติงาน  ป 2554  ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้  เปน
เอกสารสรุปผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ไดแก  งานบริหาร  งานเทคนิค  และงานบริการ  ตลอดจนนําเสนอ
สถิติการปฏิบัติงาน  เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนางาน   
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักในภารกิจสําคัญในการเปนสวนหน่ึงของ                     
การสรางคุณภาพแกบัณฑิต จึงไดพัฒนาบริการสารนิเทศตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการศึกษาคนควาแก
ผูใชบริการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่สอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของผูใชบริการ   ท้ังในดาน
คุณภาพและปริมาณ   ตลอดจนนําเทคโนโลยีสารนิเทศมาใชในการปฏิบัติงานและใหบริการความสําเร็จ อันเกิด
จากการปฏิบัติงานน้ี   ลวนเกิดจากความสามารถ  และความมุงม่ันในการปฏิบัติงานของบุคลากร  สํานัก                  
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน 
 ขอขอบพระคุณผูบริหารทุกระดับท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และขอขอบคุณบุคลากรของสํานักฯ  ทุกคนมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
      ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร  โกศิยะกุล 
                                 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สารนิเทศเกี่ยวกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประวัติความเปนมา 

 หองสมุดวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปนแผนก  สังกัดสํานักงานอธิการ เปดบริการคร้ังแรก ใน               
ปการศึกษา 2520 ณ ช้ัน 4 อาคาร 4  ตอมาป พ.ศ. 2521 จึงไดยายมายังอาคารหอสมุดใหม  (ปจจุบันคืออาคาร
โสตทัศนวัสดุ)  งบประมาณท่ีไดรับในการดําเนินงานนอยจึงทําใหการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศและจัดบริการ
ทําไดไมสมบูรณ  จนในป พ.ศ. 2527 แผนกหอสมุดไดปรับฐานะเปนฝายหอสมุดตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู            
(ฉบับท่ี 2)   นับจากนั้นมาฝายหอสมุดไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยลําดับ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2538                  
ฝายหอสมุดจึงไดรับการพัฒนาไมนอยกวาหนวยงานอ่ืนๆ เชน ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
เพิ่มข้ึนและตอเนื่อง ไดรับงบประมาณเพื่อสรางอาคารใหมเปนอาคาร  4  ช้ัน  ปรับฐานะจากฝายหอสมุดเปน
สํานักวิทยบริการซ่ึงมีฐานะเทียบเทาคณะ 

สํานักวิทยบริการไดปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทคือใหบริการสารนิเทศแก อาจารย นักศึกษา  บุคลากรใน
หนวยงานและชุมชน โดยจัดหาทรัพยากรสารนิเทศท่ีเกี่ยวของกับรายวิชาตางๆ  ตามหลักสูตร  จัดบริการ
สารนิเทศท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ นําเทคโนโลยีสารนิเทศมาใหบริการ ใช
ระบบหองสมุดอัตโนมัติในการดําเนินงานและใหบริการไดแก โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  Alice For 
Windows  และปจจุบันใชโปรแกรม Liberty  
 ในปการศึกษา   2545  ไดมีการปรับปรุงอาคารหอสมุดเดิมเปนอาคารโสตทัศนวัสดุ (AV) โดยไดตอ
เติมหองฉายขนาด  180  ท่ีนั่ง จัดใหมีบริการโสตทัศนวัสดุ ท่ีมีความสมบูรณมากข้ึน ซ่ึงประกอบดวยหองฉาย 3 
หอง หองแสดงนิทรรศการกลางของสถาบัน จุดบริการชมวีดิทัศนกลุมยอย และบริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ 
ตอมาในปการศึกษา 2546  ไดปรับปรุงหองแสดงนิทรรศการ เปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยความรวมมือ
ระหวางสํานักวิทยบริการและสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร เพื่อการคนควาจากเดิม               
25  เคร่ือง เปน  100 เคร่ือง ใหบริการสืบคนสารสนเทศจากอินเตอรเน็ต บริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล
สําเร็จรูป , บริการพิมพงาน , บริการวีดิทัศนตามอัธยาศัย ( Vedio on demand ) โดยเร่ิมใหบริการหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส เม่ือเดือนมิถุนายน  2547 และเม่ือวันท่ี  1  มีนาคม  2548  สํานักวิทยบริการไดเปล่ียนช่ือ
หนวยงานเปน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงรวมสํานักวิทยบริการและสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศไวดวยกัน ปจจุบันไดมีศูนยภาษา
เขารวมสังกัดในหนวยงาน จึงเปน 3  หนวยงาน   
 
ปรัชญา 
           เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูและใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการจัดการศึกษา 
การวิจยัและบริการวิชาการสูทองถ่ิน 
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พันธกิจ 
          1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
          2. จัดบริการสารสนเทศท่ีไดมาตรฐานในระดับสากล  
          3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใหบริการและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  
          4. พัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
          5. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
          6. ใหบริการวิชาการทางดานบรรณารักษศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศแกทองถ่ิน 
 

วิสัยทัศน 
เปนสถาบันบริการสารสนเทศท่ีไดมาตรฐาน  และเปนศูนยกลางใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของทองถ่ิน 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูของมหาวิทยาลัยและชุมชน 
2. เพื่อใหบริการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดาน 

การเรียนการสอน  และในดานการดําเนนิงานได 
4. เพื่อใหมีระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยท่ีใชประกอบการบริหารจัดการ 

บุคลากร 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบุคลากร   43  รวม  ดังนี ้

1.  อาจารย   7 คน 
2.  ขาราชการพลเรือน  1 คน 
3.  พนักงานมหาวิทยาลัย  8 คน 
3.  พนักงานราชการ  3 คน 
4.  ลูกจางประจํา   2   คน 
5.  ลูกจางช่ัวคราว  22 คน 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อบุคลากร 

 
 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
1 ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
2 ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย  โกศิยะกุล รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
3 ผูชวยศาสตราจารยอรุณลักษณ รัตนพันธุ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
4 อาจารยยุติธรรม     ปรมะ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
5 ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจิงกล่ินจันทร หัวหนางานบริการสารสนเทศ 
6 อาจารยศิลปณรงค   ฉวีพัฒน หัวหนางานพฒันาระบบเครือขาย 
7 ดร.ประดิษฐ    นารีรักษ หัวหนาศูนยภาษา 
8 นางสาวจันทรจิรา    โยหงษ บรรณารักษ 
9 นางนพวรรณ    อุดมนิทัศน พนักงานพิมพ 
10 นายวิรุฬ    เมฆา พนักงานพิมพ 
11 นางสาวรุงรุจี   ศรีดาเดช บรรณารักษ 
12 นางกาญจนา    จันทรสิงห บรรณารักษ 
13 นางสาวสรัลชนา    น้ําเงินสกุณ ี บรรณารักษ 
14 นางสาวดรุณี   สายหยดุ ฉิมพลี บรรณารักษ 
15 นางสาวเกศรินทร    ทนุการ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
16 นางนริศรา    อินนวม พนักงานปฏิบัติการ 
17 นางอรวรรณ    คชฤทธ์ิ พนักงานปฏิบัติการ 
18 นางสาวสุนิษา  ศรีนิ่มนวล บรรณารักษ 
19 นายสุริยา      คชฤทธ์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
20 นางธัญลักษณ    ชัยพิบูลย พนักงานปฏิบัติการ 
21 นางสาวจุฑามาศ     นวลแกว นักวิชาการคอมพิวเตอร 
22 นายมนตรี      กาไสย นักวิชาการคอมพิวเตอร 
23 นายปฐมพงษ    สุดเขียว พนักงานตรวจสอบระบบเครือขาย 
24 นายวจิิตร  โภคากร นักวิชาการคอมพิวเตอร 
25 นายนฤเบศร    กลัดพิบาล เจาหนาท่ีโสตทัศนวัสด ุ
26 นายภเูบศ   ละอินทร เจาหนาท่ีโสตทัศนวัสด ุ
27 นางสาวอรปรียา  คําแพง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
28 นางสาวกนกวรรณ  ชูช่ืน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
29 นายวนัเฉลิม  พูนใจสม นักวิชาการคอมพิวเตอร 
30 นายสาวพตัร  ชูแจม นักวิชาการคอมพิวเตอร 
31 นายพีระพล  ฮุงหวล พนักงานปฏิบัติการ 
32 นายสราวุฒิ  เหมือนทองด ี นักวิชาการคอมพิวเตอร 
33 นายสมัคร  นาคสุกเอ่ียม นักวิชาการคอมพิวเตอร 
34 นายเสกสรร  ทองนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร 
35 นายณฐัพงษ  สินศรานนท พนักงานปฏิบัติการ 
36 นางสาวสุพรรษา   สมหารวงค เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
37 นางสาวมาริษา   บุญธรรม บรรณารักษ 
38 นางยุพนิ  พะยิม้ นักการภารโรง 
39 นางอัศนีย   แผนดี นักการภารโรง 
40 นางมนัส  กัญหาชาลี นักการภารโรง 
41 นางวันเพ็ญ   หลอทอง นักการภารโรง 
42 นางลลิดาภรณ   อินทรีย นักการภารโรง 
43 นายนก   กระตายทอง นักการภารโรง 



 8

การพัฒนาบุคลากร 
สํานักฯ  ไดจัดใหบุคลากรของสํานักฯ  ไดรับการพัฒนาโดยเขารวมประชุมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  

ดังรายละเอียดตอไปนี ้
ว/ด/ป รายชื่อผูเขารวม ชื่อเร่ือง สถานท่ี จังหวัด 

25  พ.ค.  55 น.ส.รุงรุจี  ศรีดาเดช 
ผศ.อรุณลักษณ  รัตนพันธุ 

ประชุมเครือขายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

พิษณุโลก 

29  พ.ค. 55 น.ส.รุงรุจี  ศรีดาเดช 
ผศ.สุรชัย  โกศิยะกุล 

ศึกษาดูงานแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปและ
แลกเปล่ียนเรียนรูงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  

สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน 

นนทบุรี 

16-17 พ.ค. 
55 

นางกาญจนา  จันทรสิงห 
น.ส.สุวภัทร  ทําสวน 

สัมมนาวิชาการ สรางสรรค
สิ่งพิมพดิจิตอลสําหรับ
คอมพิวเตอรพกพา 

โรงแรมวินเซอร
สวีทส 

กรุงเทพฯ 

17  เม.ย.  55 นายศิลปณรงค  ฉวีพัฒน 
นายสุริยา  คชฤทธิ์ 
น.ส.จุฑามาศ  นวลแกว 

ตรวจเซ็คครุภัณฑเครือขาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แมสอด 

ตาก 

2-4  เม.ย. 55 นายศิลปณรงค  ฉวีพัฒน 
นายสุริยา  คชฤทธิ์ 
นายมนตรี  กาไสย 

อบรม หลักสูตร Windows server 
Academic Readiness Workshop  

มหาวิทยาลัยราชมงคล
ลานนา 

เชียงใหม 

29 เม.ย.-4 
พ.ค. 55 

นายยุติธรรม  ปรมะ 
นายสราวุฒิ  เหมือนทองดี 

อบรมหลักสูตร Basic Android 
Development 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

นครราชสีมา 

13-15 มี.ค. 
55 

นายกีรศักด์ิ  พะยะ 
นายนฤเบศ  กลัดภิบาล 
นายภูเบศ  ละอินทร 
นายวิจิตร  โภคากร 

อบรมการใชเครื่องมือครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร 

บริษัทดีเคมารเก็ตต้ิง 
จํากัด 

กรุงเทพฯ 
 
 

7-8 มีนาคม 
55 

น.ส.รุงรุจี  ศรีดาเดช 
ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล 
ผศ.อรุณลักษณ  รัตนพันธุ 
นายยุติธรรม  ปรมะ 
น.ส.กนกวรรณ  ชูช่ืน 

ประชุมโครงการเครือขายประกัน
คุณภาพ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

เชียงใหม 

29  ก.พ.  55 น.ส.สรัลชนา  นํ้าเงินสกุณี 
ผศ.ศรีรัตน  เจิงกล่ินจันทร 
นางนพวรรณ  อุดมนิทัศน 
น.ส.สุวภัทร  ทําสวน 
 
 

ศึกษาดูงานดานวารสารสื่อ
สิ่งพิมพ และบริการ SDI 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยนเรศวร   

พิษณุโลก 
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ว/ด/ป รายชื่อผูเขารวม ชื่อเร่ือง สถานท่ี จังหวัด 
22-23  ก.พ.  
55 

น.ส.รุงรุจี  ศรีดาเดช 
ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล 
น.ส.ดรุณี  สายหยุด  ฉิมพลี 
น.ส.สรัลชนา  นํ้าเงินสกุณี 
นายวิจิตร  โภคากร 
น.ส.สุวภัทร  ทําสวน 

ซื้อหนังสือ และอบรมฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

ศูนยหนังสือ และ 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร 

กรุงเทพ ฯ 

14-16  ม.ค.  
55 

น.ส. จุฑามาศ  นวลแกว การยาย DNS server 2003 ไปเปน 
DNS Server 2008 

บริษัทลานนาคอม เชียงใหม 

19-23 ธ.ค. 54 น.ส.จุฑามาศ  นวลแกว 
นายสุริยา  คชฤทธิ์ 
นายมนตรี  กาไสย 

อบรมหลักสูตร  SQL server 
Performance  tuning and 
Optimization 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา 

เชียงใหม 

12-13 ม.ค.  
55 

นางอรุณลักษณ  รัตนพันธุ 
นางอรวรรณ  คชฤทธิ์ 
นายนฤเบศร  กลัดภิบาล 
นายภูเบศ  ละอินทร 
นางนพวรรณ  อุดมนิทัศน 
นายวิจิตร  โภคากร 
นางนริศรา  อินนวม 
นางยุพิน  พะยิ้ม 
นางวันเพ็ญ  หลอทอง 
นางมนัส  กัญหาชาลี 

ศึกษาดูงานหองสมุด 
หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เชียงใหม 
 

16-18 ม.ค. 
55 

น.ส.รุงรุจี  ศรีดาเดช 
ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล 
นางกาญจนา  จันทรสิงห 
น.ส.สรัลชนา  นํ้าเงินสกุณี 
นางสาวดรุณี  สายหยุด  ฉิมพลี 
นางสาวเกศรินทร  ทนุการ   
นางสาวอรปรียา  คําแพง 

เขารวมประชุมโครงการเครือขาย
ประกันคุณภาพดานหองสมุด 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 

7-11  พ.ย.  
54 

นายศิลปณรงค  ฉวีพัฒน 
น.ส.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย 
น.ส.จุฑามาศ  นวลแกว 

อบรมหลักสูตร SharePoint 2010 
Administrator WorhopPlus 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา 

เชียงใหม 

9 ก.ย.  54 น.ส.รุงรุจี  ศรีดาเดช 
ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล 
ผศ.ศรีรัตน  เจิงกล่ินจันทร 
ผศ.อรุณลักษณ  รัตนพันธุ 
นายยุติธรรม  ปรมะ 

เขารวมประชุมระดับชาติ 
ประจําป 2554  คุณภาพ
อุดมศึกษาไทยสูสากล 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ 
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ว/ด/ป รายชื่อผูเขารวม ชื่อเร่ือง สถานท่ี จังหวัด 
26 ก.ย.  54 นายยุติธรรม  ปรมะ ประชุม โครงการแหลงเรียนรู

ทรัพยากร Research network การ
พัฒนา ICT 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

23  ก.ย.  54 นายยุติธรรม  ปรมะ ประชุมระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

นครสวรรค 

17  มิ.ย.  54 น.ส.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย 
นายศิลปณรงค  ฉวีพัฒน 
น.ส.จุฑามาศ  นวลแกว 

สัมมนา  การปรับตัวขององคกร
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของ
โลกดิจิตอล 

โรงแรมสวีตโฮเทล 
เลอร คอลคอต 

กรุงเทพฯ 

15-16  ส.ค. 
54  

นางอรุณลักษณ  รัตนพันธุ 
น.ส.เพ็ญภรณ เหล่ียวเจริญวัฒนา 
น.ส.นิลุบล  ทําสวน 
น.ส.สุนทรารัตน เขื่อนควบ 

ศึกษาดูงานการใชโปรแกรม
หองสมุดอัตโนมัติ 

มหาวิทยลัยบูรพา ชลบุรี 

4-5  ก.ย.  54 นางกาญจนา  จันทรสิงห 
นางอรุณลักษณ  รัตนพันธุ 

ประชุมโครงการพัฒนาเครือขาย
หองสมุดในประเทศไทย 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 

กรุงเทพฯ 

ผลการดําเนินงาน 
1.  งานบริหารทั่วไป 

บุคลากรประจําฝาย  จํานวน  5  คน 
  1.  ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย  โกศิยะกุล  หัวหนางานเลขานุการ 
  2.  นางสาวจันทรจีรา  โยหงส   

3.  นางสาวกนกวรรณ  ชูช่ืน   
4.  นางสาวเกศรินทร  ทนุการ   
5.  นางนริศรา อินนวม    

       1.1  หนวยธุรการ  ดําเนินงานธุรการและงานสารบรรณตางๆ  ตลอดจนอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินงาน 

1.1.1  หนังสือบันทึกขอความ  161 เร่ือง 
  1.1.2  หนังสือออกภายนอก  143  เร่ือง 
  1.1.3  หนังสือตอบขอบคุณหนังสือบริจาคภายนอก (ประทับตรา) 2,545 คร้ัง  
  1.1.4  พิมพวาระการประชุม/สรุปรายงานการประชุม  6  คร้ัง 

1.1.5  มีหนาท่ีเบิกจายและควบคุมการใชเงินงบประมาณ   
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1.1.6  ลงรับทะเบียนหนังสือ/วารสาร/ซีดี/วีซีดีและ ดีวดีี  3,750  เร่ือง 
 1.1.7  ดําเนินการเร่ืองจัดซ้ือ/จัดจาง   จํานวน 449  คร้ัง 

1.1.8  ดําเนินการเบิกคาวัสดสํุานักงาน (แบบ กง.1)  จํานวน 339  คร้ัง 
1.1.9  ดําเนินการเบิกคาตอบแทน ใชสอย (แบบ กง.2)    จํานวน  41  คร้ัง 
1.1.10  เบิกคาใชจายในการไปราชการ (แบบ กง.3)   จาํนวน  27  คร้ัง 
1.1.12  ดําเนินการทําเร่ืองยืมเงินในราชการ จํานวน 42  คร้ัง 

 1.2  หนวยนโยบายและแผน 
  1.2.1  จัดทําแผนปฏิบัติงาน / โครงการประจําปงบประมาณ  2554 
  1.2.2  จัดทํารายงานการปฏิบัติงาน  ตามตัวช้ีวัด  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 

1.  ผศ.อรุณลักษณ  รัตนพันธุ    หัวหนางานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
2.  ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล 
3.  นางกาญจนา  จันทรสิงห 
4.  นางสาวดรุณี  สายหยุด 
5.  นางสาวรุงรุจี   ศรีดาเดช 
6.  นางสาวมาริสา  ศรีนิ่มนวล 
6.  นางยุพนิ  พะยิ้ม 
7.  นางอัศนีย  แผนด ี
8.  นางมนัส  กัณหาชาลี 
9. นางสาวลลิดาภรณ  อินทรีย 

เปนฝายดําเนนิการทรัพยากรสารนิเทศ   การปฏิบัติงานในฝายนี้มีลักษณะการปฏิบัติงานและผล 
การปฏิบัติงาน ดังนี ้

2.1   งานจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ มีหนาท่ีคัดเลือก และจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ  โดยวิธีการ
ตาง ๆ   ไดแก  จัดซ้ือ  ขอบริจาค  เปล่ียนและผลิตข้ึนเอง  เพื่อใหไดปริมาณเพยีงพอและสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบริการ  
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ผลงาน 
     2.1.1   การจัดหาดวยวิธีซ้ือ  สํานักวิทยบริการไดจัดซ้ือทรัพยากรสารนเิทศ จําแนกตาม
ประเภทเงิน  ดังนี ้

งบประมาณแผนดิน   1,047,720  บาท     
  กศ.บป.     1,378,900  บาท 
  รวม     2.426,620 บาท 

   2.1.2   การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศดวยวิธีการตาง ๆ ในปการศึกษา 2554 
สํานักวิทยบริการไดจดัหาทรัพยากรสารนเิทศดวยวิธีการตาง ๆ  จําแนกตามประเภท

ทรัพยากรสารนิเทศ  วิธีการจัดหา ภาษา ช่ือเร่ืองและเลม  ดังแสดงในตาราง 
   

ประเภท วิธีการจัดหา จํานวน 

ชื่อเร่ือง เลม/รายการ 
1. หนังสือ ซ้ือ 5,457 9,175 

บริจาค 1,299 1,747 
2. วารสาร ซ้ือ 215 2,580 

บริจาค 454 10,896 
3. หนังสือพิมพ ซ้ือ 20 7,920 

บริจาค 1 12 
5. ส่ือโสตทัศนวัสดุ ซ้ือ 246 246 

บริจาค 73 115 
6. ส่ืออิเล็กทรอนิกส ซ้ือ 2  ฐานขอมูล - 

บริจาค 1  ฐานขอมูล - 
7. ฐานขอมูล ซ้ือ 2 ฐานขอมูล 2 ฐานขอมูล 

บริจาค 13 ฐานขอมูล 13 ฐานขอมูล 
  

2.2  งานวิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ   มีหนาท่ีวเิคราะหเนื้อหาของทรัพยากรสารนเิทศ เพื่อ
จัดหมวดหมู ทํารายการทรัยพากรสารนิเทศ และจัดทําเคร่ืองมือสืบคน 
 ผลงาน 

1) วิเคราะหหมวดหมูและทํารายการหนังสือไดจํานวน  8,780  รายการ 
2) วิเคราะหหมวดหมูและทํารายการวีซีดี  ดีวดีี  ซีดี- รอม  535 รายการ 
3) จัดทําดรรชนวีารสารไดจํานวน   455  รายการ 
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2.3   งานเตรียมทรัพยากรสารนิเทศ  มีหนาท่ีดําเนินการทําใหทรัพยากรสารนิเทศอยู                                       
ในสภาพพรอมออกบริการ  ประกอบดวยข้ันตอน ดังแสดงในแผนภูมิ 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเตรียมทรัพยากรสารนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

ผลงาน 
       หนังสือและวิทยานิพนธท่ีผานข้ันตอนการเตรียมออกบริการ จํานวนท้ังส้ิน  8,486 เลม 

  2.4  งานซอมบํารุงทรัพยากรสารนิเทศ  มีหนาท่ีในการซอมบํารุงทรัพยากรสารนิเทศ  
เย็บเลมวารสาร  สํารวจและจําหนายทรัพยากรสารนิเทศ 

 ผลงาน 
1.  ติดบารโคด  จํานวน  8,486  เลม 

  2.  เย็บเลมหนงัสือใหม / เกา   จํานวน  8,486 เลม  
  3.  หอปกพลาสติก  จํานวน  8,486 เลม 
  4.  เขาเลมวารสาร จํานวน  1,626    เลม 
 
 
 
 

หนังสือใหม 

จัดหมวดหมู, ทํารายการ

ลงทะเบียน 

ประทับตรา 

ตรวจสภาพ 

จัดหมวดหมู, ทํารายการ

นําออกบริการ เย็บเลม

เขียนสัน

หอปกพลาสติกทํารายช่ือหนังสือใหม 
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 3.  งานบริการสารสนเทศ 
บุคลากรประจําฝาย  จํานวน  8  คน 

1.  ผศ.ศรีรัตน  เจิงกล่ินจนัทร   หัวหนาฝายบริการสารนิเทศ 
2.  นางสาวรุงรุจี  ศรีดาเดช 
3.  นางกาญจนา  จันทรสิงห 
4.  นางอรวรรณ  คชฤทธ์ิ 
5.  นางนพวรรณ  อุดมนิทัศน 
6.  นางสาวสรัลชนา  น้ําเงินสกุณ ี
7.  นายวิรุฬ  เมฆา 
8.  นายนฤเบศร  กลัดพิบาล 
9.  นายภูเบศ  ละอินทร 
10.   นายสุริยา  คชฤทธ์ิ 

เปนฝายอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ  เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงสารนิเทศ 
ไดมากท่ีสุด  ตรงจุดประสงคและความตองการภายในเวลาอันรวดเร็ว  ในปการศึกษา 2554  มีผูเขาใชบริการ 
จํานวน  287,279 คน  เฉล่ียวนัละ 1,196 คน บริการสารนิเทศแบงออกเปน 2 แหง ดังนี้ 

สถิติผูใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สถิติ พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555 
รวม มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

ผูเขาใช 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 งานบริการที่สถาบันบริการสารนิเทศตองจัดใหแกผูใชบริการ 

เปนเบ้ืองตน ไดแก 
3.1.1 บริการการอาน มีหนาท่ีจัดหาทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการอานใหเพยีงพอสอดคลองกับ 

ความตองการของผูใชบริการ  มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ  สะดวกตอการคนควา  จัดท่ีสําหรับอาน                   
ศึกษาคนควาอยางเหมาะสมและเพียงพอ   รวมถึงการจัดบรรยากาศและตกแตงภายในอยางเหมาะสม 
  สํานักวิทยบริการไดจดัท่ีนั่งอานไวบริการ จํานวน 455 ท่ีนั่ง และจัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศ
เพื่อใหบริการ ดังนี้       
                   

ประเภททรัพยากร ภาษา จํานวน 
หนังสือ ไทย 

อังกฤษ 
187,819  เลม 
8,054 เลม 

วารสาร ไทย 
ตางประเทศ 

535  ช่ือเร่ือง 
79   ช่ือเร่ือง 

หนังสือพิมพ ไทย 
ตางประเทศ 

12  ช่ือเร่ือง 
3  ช่ือเร่ือง 

จุลสาร ไทย 
อังกฤษ 

527 เลม 
-  เลม 

 3.1.2   บริการยืม – คืน มีหนาท่ีใหยืมและรับคืนทรัพยากรสารนิเทศ ทวงถาม จัดทําทะเบียนสมาชิก 
 ผลงาน 
 สถิติบริการยมื-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 
(ช่ือเรื่อง) 

41 57 48 88 30 56 58 94 33 48 27 35 615 

หนังสือ 
พิมพ 
(ช่ือเรื่อง) 

- - - - 4 63 184 9 - - - 260 520 

ประเภท 2554 2555 
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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 
(ช่ือเรื่อง) 

31 47 38 48 30 26 28 34 43 16 9 12 362 

 กราฟแสดงสถิติบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.1.3   บริการตอบคําถามและชวยการคนควา  มีหนาท่ีตอบคําถามเกี่ยวกับแหลง 

สารนิเทศและแนะนําการสืบคนสารนิเทศ  ใหบริการตอบคําถาม จํานวน  1,556  คําถาม 
3.1.4 บริการหนังสือจอง มีหนาท่ีใหบริการยืม – คืนหนังสือจอง (Reserved Book)  

โดยใหยืมอานเฉพาะในสํานกัวิทยบริการ ระหวางเวลา 10.00 – 15.00 น.  และยืมออกภายนอกสํานัก 
วิทยบริการ ต้ังแตเวลา 15.00 น. คืนกอน 10.00 น. ของวนัรุงข้ึน ใหบริการหนังสือจอง 42 ช่ือเร่ือง 62 เลม 

3.2   บริการพิเศษ มีหนาท่ีใหบริการสารนิเทศท่ีนอกเหนือจากบริการพืน้ฐาน  ซ่ึงข้ึนอยู 
กับความพรอมของสถาบันบริการสารนิเทศแตละแหง 

3.2.1 บริการสารนิเทศทันสมัย มีหนาท่ีนําเสนอสารนิเทศใหมท่ีเปนประโยชนแก 
ผูใชบริการ 
 ผลงาน 
  นําเสนอสารนิเทศจากหนังสือพิมพ จํานวน  1,326  เร่ือง จัดทํารายช่ือทรัพยากรสารนิเทศใหม
ทุกเดือนเผยแพรบน Web Site สํานักวิทยบริการ 

3.2.2 บริการยืมระหวางหองสมุด มีหนาท่ียืมหรือถายเอกสารตําราบทความ งานวิจยั  
วิทยานพินธจากหองสมุดตาง ๆ ตามท่ีผูใชบริการตองการ  โดยผูใชบริการตองเปนผูเสียคาใชจายท้ังหมด 
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ผลงาน 
  ใหบริการถายเอกสารวิทยานพินธจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในปการศึกษา 2554 ไมมีผูใชบริการ  
เนื่องจากผูใชสามารถสืบคนวิทยานิพนธจากฐานขอมูล ThaiLIS  ซ่ึงประหยดัคาใชจายมากกวา 

3.2.3 บริการสืบคนสารนิเทศจากส่ืออิเล็กทรอนิกส มีหนาท่ีใหบริการคนคืนสารนิเทศจาก
ฐานขอมูลบรรณานุกรม, ฐานขอมูลสําเร็จรูป (CD – ROM) และอินเทอรเน็ต 
 
สถิติการคนคนืสารสนเทศ 
 

ทรัพยากร 
สารสนเทศ 

พ.ศ.  2554 พ.ศ.  2555 
รวม 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 
ซีดี –รอม 14 15 10 15 12 12 15 13 14 11 7 9 147 

อินเตอรเน็ต 2,241 3,056 3,188 3,716 895 2,431 1,269 1,549 972 ปดใหบริการปรับปรุง 19,317 

รวมทั้งสิ้น 19,464 

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

มีหนาท่ีดําเนนิการเกีย่วกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาใชดําเนนิงานของสํานกัวิทยบริการ  
ประกอบดวย 

1. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส   
2. พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน   
3. พัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย    
4. บริการงานดานคอมพิวเตอรกราฟก ใหกับมหาวิทยาลัย   

ผลงาน 
1. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนกิส (e-learning) 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (E-
learning) โดยงานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยสนอง
นโยบายการจดัการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในปงบประมาณ 2554 ไดจัดสรรทุนพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส แก อาจารย สังกัดคณะตางๆ จํานวน 22 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวม 220,000 บาทการ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส (E-learning) 

การสงเสริมการผลิตเอกสารส่ือการเรียนการสอน  วารสาร และบทความทางวิชาการ    
จํานวน  22  รายการ  ดังนี้ 

ลําดับท่ี ผูผลิต ชื่อเร่ือง 
1 ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ  รายวิชา การบญัชีตนทุน 1 

2 ผศ.วันเพ็ญ บุญมา  รายวิชา การเขียนตามรูปแบบ (Controlled Writing) 

3 ผศ.สฤษณ พรมสายใจ รายวิชา การออกแบบผลิตภณัฑเซรามิกส 2 

4 ดร.ยุภาดี ปณะราช  รายวิชา โปรแกรมประยกุตดานสถิติและการวิจยั 

5 อาจารยกีรศักดิ์ พะยะ  รายวิชา ระบบปฏิบัติการ 2 (Operating System 2) 

6 อาจารยววิัฒน  ทวีทรัพย  รายวิชา ระบบการส่ือสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร 
เพื่อการศึกษา 
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ลําดับท่ี ผูผลิต ชื่อเร่ือง 

7 อาจารยนพรัตน  ไทยเจริญ รายวิชา การซอมประกอบไมโครคอมพิวเตอร 

8 อาจารยวรพรรณ กระตายทอง รายวิชา เศรษฐกิจประเทศไทย 

9 อาจารยนรุตม บุตรพลอย รายวิชา ระบบฐานขอมูล 

10 อาจารยบุญกฤต  รัตนพันธุ รายวิชา หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

11 อาจารยวรรณพรรณ รักษชน รายวิชา การเปนผูประกอบการ 

12 อาจารยพิชิต พจนพาที รายวิชา การออกแบบผลิตภณัฑเซรามิกส 4 

13 อาจารยบุญเลิศ สงวนวัฒนา รายวิชา การวจิัยเพื่อพัฒนา 

14 วาท่ี รต.วรวุฒิ บุตรดี  รายวิชา งานตรวจซอมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

15 อาจารยปริมพกิา  แผนสุวรรณ รายวิชา โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี (Data Structure and 
Algorithms) 

16 อาจารยปริณดา มโนรัตน  รายวิชา หลักเคมี 

17 อาจารยสุวิชญา  รอดกําเนิด รายวิชา พนัธุศาสตร 

18 อาจารยพิมประไพ ขาวขํา  รายวิชา กฏหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 

19 อาจารยแดนชัย เคร่ืองเงิน  รายวิชา อาหารและโภชนการ 

20 อาจารยบัณฑติ ศรีสวัสดิ์  รายวิชา การพฒันาหุนยนตขนาดเล็ก 

21 อาจารยฤทธิรงค เกาฏีระ  รายวิชา มนษุย ชุมชนและส่ิงแวดลอม 

22 อาจารยณัฐธัญ เมฆปน  รายวิชา Fundamental English (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน) 

 
 2.  พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพือ่สนับสนุนการเรียนการสอน   
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการเชาเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับใชใน

การเรียนการสอนประจําศูนยคอมพิวเตอร  จํานวน 194 เคร่ือง    โดยท่ีผานมา  มีผูใชบริการศูนยคอมพิวเตอร  
ประจําปการศกึษา 2554 ภาคเรียนท่ี 1 จํานวน 14,816 คน ภาคเรียนท่ี 2 จํานวน 16,864 คน และบุคคลภายนอก 
จํานวน 2,992 คน รวม 48 คร้ัง    
 3.  พัฒนาเว็บไซตของมหาวทิยาลัย   
   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  
จํานวน  412 คร้ัง 
 4. บริการงานดานคอมพิวเตอรกราฟก ใหกับมหาวิทยาลัย   
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  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหบริการออกแบบกราฟกใหกับมหาวทิยาลัย  
จํานวน  63  ช้ินงาน 
 
 5.  งานพัฒนาระบบเครือขาย   
  บุคคลการประจําฝาย  จํานวน  5  คน 
  1. อาจารยศิลปณรงค  ฉวีพฒัน  หัวหนางานพฒันาระบบเครือขาย 
  2. นายสุริยา  คชฤทธ์ิ    
  3. นายปฐมพงษ  สุดเขียว    
  4. นางสาวจุฑามาศ  นวลแกว   
  5. นายมนตรี  กาไสย    
  ผลการดําเนินงาน 
  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการใหบริการและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  การใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย ภายใตการดแูลของงานพัฒนาระบบเครือขาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลงานท่ีดีเดนดังนี้  

 1. สถานภาพการใหบริการเครือขายของมหาวิทยาลัย     
 ระบบเครือขายและอินเตอรเน็ตสามารถใหบริการไดตลอดเวลา  ถึงแมในชวงปลายปท่ีผานมาจะ

ประสบปญหามหาอุทกภยัน้าํทวม ไฟดับในบางชวง ซ่ึงเปนปจจยัภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได ระบบระบบ
เครือขายของมหาวิทยาลัย ยังสามารถใหบริการไดเปนปกติเชนระบบบัญชี 3 มิติ เนื่องจากงานพฒันาระบบ
เครือขายไดทําการติดต้ังวงจรสํารองไวในกรณีท่ีเสนทางหลักของ uninet ขัดของ รวมไปถึงการมีระบบเคร่ือง
สํารองไฟท่ีมีประสิทธิภาพสูง   

2. การพัฒนาระบบ SSO (Single Sign On)     
 เนื่องจากการใหบริการเครือขายมีบริการท้ังระบบ Authentication, ระบบ Mail มหาวิทยาลัย

สําหรับคณาจารยและนักศึกษา, ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ, ระบบเครือขายเสมือนระยะไกล(VPN 
) ดังนั้นงานพัฒนาระบบเครือขาย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดพัฒนาระบบ Single Sign 
On ข้ึนมาเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร คณาจารย นักศึกษาในการเขาใชงานระบบดังกลาวโดยใช 
Username ,Password ชุดเดียวกันถือไดวาเปนระบบท่ีอํานวยความสะดวกและรองรับการใชงานระบบตางไดใน
อนาคตเชนระบบ วิดีโอตามประสงค (VDO on Demand ) ,ระบบ E-learning เปนตน  

3.  การพัฒนาระบบการติดตาม การเฝาระวังเครือขาย   
 จากการท่ีมหาวิทยาลัยไดมีการเพิ่มจุดอุปกรณตาง ๆ เปนจํานวนมาก เชน อุปกรณกระจาย

สัญญาณแบบไรสาย ทําใหยากลําบากในการติดตามและเฝาระวังวามีอุปกรณตัวไหนขัดของ หรือผิดปกติบาง 
งานพัฒนาระบบเครือขายไดทําการติดต้ังระบบ Cactiez  ข้ึนเพื่อใชในการตรวจสอบดูวามีอุปกรณตัวไหนมี
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สถานะอะไรบาง หากพบความผิดปกติจะสงเจาหนาท่ีออกไปซอมบํารุง และไดมอบเปนภาระงานและเชิง
นโยบายวาทุกคนจะตองเปดระบบนี้ทุกเชาเพื่อตรวจสอบสถานภาพของเครือขาย  ตรวจสอบหองแมขาย 
ตรวจสอบระบบไฟฟา วามีสถานภาพอยางไรบาง  และตรวจสอบ e-mail ของตนเองเพื่อดูวามีภาระงาน
อะไรบางท่ีตองทําในแตละวัน   

6.  ศูนยภาษา 
  บุคลากรประจําฝาย  จํานวน  3  คน 

1.  ดร.ประดิษฐ  นารีรักษ    หัวหนาศูนยภาษา 
2.  นางสาวสุพรรษา  สมหารวงค   
3.  นางสาวมาริษา  บุญธรรม   

 ผลการดําเนนิงาน 
พัฒนาทักษะดานภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหกับนกัศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
  1. การพัฒนาทักษะดานภาษา 

1.1  โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันภาษาอังกฤษและภาษาจีน จํานวน 10 หลักสูตร 

1.1.1 TOEIC Course  (ติว TOEIC  แบบเขม) 

1.1.2  Basic English Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษระดบัตน) 

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 (การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน) 

1.1.7 Academic English Writing (การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ) 

1.1.8 ภาษาจนีสําหรับเด็ก 

1.1.9 ภาษาจนีระดับตน 

1.1.10  ภาษาจนีระดับกลาง 

 ผูเขารวมโครงการ จํานวน 60 คน ระยะเวลาในการดําเนนิโครงการ เดอืนมิถุนายน- กันยายน 2554 
1.2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ดังนี ้

1.2.1  จัดตารางสอน  ภาคเรียนท่ี 2/2554  โดยมีอาจารยตางชาติ จํานวน 10 คน              
สอนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 และรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2   

1.2.2 จัดสอบวัดความรูความสามารถทางดานภาษาปลายภาคเรียน ของนักศึกษาช้ันป
ท่ี 1 และ ช้ันปท่ี 2  ระยะเวลาในการดําเนนิการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กนัยายน 2555 
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1.2.3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ใหกับนกัศึกษา ระยะเวลาใน
การดําเนินการ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 

1.2.4 กิจกรรมแขงขันทักษะภาษาจีน (ฟง พูด  อาน  เขียน) ใหกับนักศึกษา วนัท่ี 27  
สิงหาคม 2554  จํานวน 40 คน 

1.2.5 กิจกรรมแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ ใหกับนักศึกษาทุกช้ันป  ระหวางวนัท่ี 5-7 
กันยายน 2554   

7.  ศูนยคอมพวิเตอร 
บุคลากรประจําฝาย  จํานวน  6  คน 
1.  อาจารยยุติธรรม  ปรมะ    หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร 
2.  นางสาวกนกวรรณ  ชูช่ืน   
3.  นายพีระพล  ฮุงหวล     
4.  นายสมัคร  นาคสุกเอ่ียม   
5.  นายเสกสรร  ทองนาค    
6.  นายณัฐพงษ  สินศรานนท   

ผลการดําเนนิงาน 
    จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    สํานักดําเนนิการพัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับนักศึกษา โดยจัดสอบวดั
มาตรฐานความรูทางคอมพิวเตอร ภาคเรียนละ  2  คร้ัง  ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. จัดสอบวัดมาตรฐานความรูทางคอมพิวเตอร ภาคเรียนท่ี  2/2553 
เปดสอบคร้ังท่ี 1 

   - กําหนดการรับสมัครสอบท่ีฝายทะเบียนและวัดผล     วันท่ี  22  พฤศจิกายน - 9  
ธันวาคม  2553    
   - ดําเนนิการสอบท่ีศูนยคอมพิวเตอรแตละคณะ     วันท่ี  20 - 24   ธันวาคม  2553     
   เปดสอบคร้ังท่ี 2 
   - กําหนดการรับสมัครสอบท่ีฝายทะเบียนและวัดผล     วันท่ี  14 -25  มกราคม 2554    
   - ดําเนนิการสอบท่ีศูนยคอมพิวเตอรแตละคณะ     วันท่ี  31 มกราคม - 4  
กุมภาพนัธ  2554     

จํานวนนักศึกษาท่ีสมัครสอบท้ังหมด  403   คน 
 

จํานวนนักศึกษาท่ีสมัครสอบชุดท่ี  1   64  คน สอบผาน         58  คน 
       สอบไมผาน       6  คน 

จํานวนนักศึกษาท่ีสมัครสอบชุดท่ี  2   339  คน  สอบผาน        316  คน 



 23

         สอบไมผาน      23  คน 
2.  จัดสอบวัดมาตรฐานความรูทางคอมพิวเตอร ภาคเรียนท่ี  1/2554 

เปดสอบคร้ังท่ี 1 
   - กําหนดการรับสมัครสอบท่ีฝายทะเบียนและวัดผล     วนัท่ี  6 -16  สิงหาคม 2554    
   - ดําเนนิการสอบท่ีศูนยคอมพิวเตอรแตละคณะ      วันท่ี  22 -26 สิงหาคม 2554                    
   เปดสอบคร้ังท่ี 2 
   - กําหนดการรับสมัครสอบท่ีฝายทะเบียนและวัดผล    วันท่ี  9 -20  กันยายน 2554    
   - ดําเนนิการสอบท่ีศูนยคอมพิวเตอรแตละคณะ    วันท่ี  26 -30 กันยายน 2554     

จํานวนนักศึกษาท่ีสมัครสอบท้ังหมด  3,087   คน 
จํานวนนักศึกษาท่ีสมัครสอบชุดท่ี  1   2,353  คน สอบผาน        1,566   คน 

       สอบไมผาน       787   คน 
จํานวนนักศึกษาท่ีสมัครสอบชุดท่ี   2      734 คน  สอบผาน            304   คน 

         สอบไมผาน        430  คน 
 กิจกรรมบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Open Source เพื่อการศึกษา  รุนท่ี 1 วันท่ี 30 มิถุนายน 
2554  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 6 อาคารศูนยภาษาและคอมพวิเตอร  มีผูเขารวมอบรม จํานวน  32  คน  
 2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Open Source เพื่อการศึกษา  รุนท่ี 2 วันท่ี  1 กรกฎาคม 
2554  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 6 อาคารศูนยภาษาและคอมพวิเตอร  มีผูเขารวมอบรม จํานวน  32  คน  
 3.  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตดิต้ังส่ือ eDLTV บนระบบเครื่องแมขาย 
(Windows Server) วนัท่ี  25 สิงหาคม 2554 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 6 อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร  มีผูเขารวมอบรม จํานวน  23  คน  
 4.  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ   PLS  รุนท่ี 1   
วันท่ี 27 สิงหาคม 2554 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 6 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร    
มีผูเขารวมอบรม จํานวน  33  คน  

5.  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ   PLS  รุนท่ี 2   
วันท่ี 28 สิงหาคม 2554 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 6 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร    
มีผูเขารวมอบรม จํานวน  30  คน  
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ภาคผนวก 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การผลิตส่ือสงเสริมการอาน”  วันท่ี 24 สิงหาคม 2554 ใหกับครู  อาจารย บรรณารักษ 

หองสมุดโรงเรียน ณ หอประชุมทีปงกรรศัมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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นิทรรศการวิชาการ “รอยใจไทย รักในหลวง  รักการอาน”  วันท่ี 1-2 ธันวาคม 2554  
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ E-Commerce   
 ใหกับศูนยแมขายจังหวัดกําแพงเพชร  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2554  ชั้น 6 อาคารศูนยภาษา และคอมพิวเตอร 
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อบรมเชิงปฏบัิติการ “การผลิตส่ือสงเสริมการอานสําหรับนักเรียน” 

 ใหกับโรงเรียนอางทองพัฒนา ในวันท่ี 2 มีนาคม 2555 
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อบรมเชิงปฏบัิติการ “การผลิตส่ือสงเสริมการอานสําหรับนักเรียน” 
 ใหกับโรงเรียนสาธิต  ในวันท่ี 5 มีนาคม 2555 
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การบรรยายทางวิชาการ  TCDC 
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การจัดนิทรรศการหมุนเวียนทรัพยากรสารสนเทศ  
เพื่อใหบริการแก นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป  
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การจัดกิจกรรมรณรงครักการอาน (ริมปง) 
ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร ของเดือนพฤษภาคม 2555 
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การอบรมพัฒนาทักษะฐานขอมูลออนไลน 
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