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ปรัชญา  วิสัยทัศน   ภารกิจ  จุดมุงหมาย 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปรัชญา 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "ใหบริการสารสนเทศ กาวสูเทคโนโลยี 
สงเสริมใหเกิดบุคคลแหงการเรียนรู และการพัฒนาที่ยั่งยืน" 

 

วิสัยทัศน 

           สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงรวมทรัพยากรสารสนเทศ              
ทุกชนิด พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษา การบริหารจัดการเพื่อทองถ่ิน 

 

ภารกิจ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีภารกิจ
ปฏิบัติเพื่อใหการสนับสนุนแกนักศึกษา บุคลากร คณาจารย บุคคลทั่วไป และชุมชนดังนี้  

 1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอยางหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา  

 2. ใหบริการสารสนเทศ สงเสริมสนับสนุนการศึกษา การคนควาและการวิจัย  

 3. เสริมสรางความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 4. สรางองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบูรณาการองคความรู
สูกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

จุดมุงหมาย 

 จุดมุงหมายในการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีดังนี้  

 1. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอยางหลากหลายครอบคลุมทุกสาขา  

 2. เพื่อใหบริการสารสนเทศแก คณาจารย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  

 3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการศึกษาคนควาและวิจัย 
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เปาหมาย 

1. พัฒนาหองสมุดใหเปนศูนยกลางการเรียนรูใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
ที่ทันสมัย 

2. พัฒนาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เพิ่มศักยภาพการเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e-Library) ใหมีความสมบูรณ โดย

การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนหองสมุดดิจิทัล 
4. ใหบริการหองสมุดในลักษณะหองสมุดมีชีวิต 
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ประวัติความเปนมา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีฐานะ

เปนสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันที่ 22  

พฤษภาคม  พ.ศ. 2549 มีสํานักงานผูอํานวยการเปนหนวยงานระดับกองโดยแบงสวนราชการเปน      

4 งาน ไดแกงานธุรการ หอสมุดกลาง ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ความเปนมา  การดําเนินการและสถานที่ตั้งมีดังนี้ 

 พ.ศ. 2515 – 2517  จัดตั้งหองสมุดวิทยาลัยครูจันทบุรี และฝายโสตทัศนศึกษา ตั้งอยู

อาคารไมช้ันเดียวตรงขามเรือนทานเปง   

 พ.ศ. 2517 – 2519  ตั้งอยูที่อาคาร  1  ช้ัน  1 

 พ.ศ. 2519 – 2535  ตั้งอยูที่อาคารหกเหลี่ยมโดยแยกออกเปน  2  สวน  คือฝายหอสมุด  

และฝายเทคโนโลยีการศึกษา 

 พ.ศ. 2536 – 2548  เปนหนวยงานในฐานะโครงสรางการบริหารงานภายในเทียบเทาคณะ  

ช่ือวาสํานักวิทยบริการ  ตั้งอยูที่อาคารบรรณราชนครินทร  เปนตึกสูง 4 ช้ัน โดยช้ัน 1 ถึง ช้ัน 3  เปน

สวนหอสมุดและชั้น 4  เปนฝายเทคโนโลยีการศึกษา 

 ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏรําไพพรรณีไปเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ไดทรงลงประปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ทําใหมี

ผลบังคับใชในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ดั้งนั้นสถาบันราชภัฏรําไพพรรณี จึงเปนเปนมหาวิทยาลัยราช

ภัฏรําไพพรรณี ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เปนตนมา และสํานักวิทยบริการ ก็เปลี่ยนชื่อเปน สํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงประกอบดวยหนวยงาน 4 หนวยงาน ไดแก กลุมงาน

บริหารงานทั่วไป  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และหอสมุดกลาง 
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 และจากการประกาศใช  “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ .  2547”                         

แทน พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538” มีผลใหสถาบันราชภัฏรําไพพรรณีเปลี่ยนสถานะ

เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  และเปนนิติบุคคล  ตามมาตรา  4 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงและประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  เร่ืองการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี พ.ศ. 2549 ไดกําหนดใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนราชการ

ระดับสํานักตามมาตร 10 (6) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซ่ึงเปนหนวยงานที่มี

ฐานะเทียบเทาคณะ 

 

ผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

นายโกสุม  เจริญรวย   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

  (หมดวาระ 8 เมษายน 2552) 

นายปฏิคม  ทองจริง ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

  (รับตําแหนง 9 เมษายน 2552)  

ผศ.กนกพร  จาริก    รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  

  (หมดวาระ 8 เมษายน 2552) 

 ผศ.จิตติมา  สิงหธรรม  รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  

   (หมดวาระ 8 เมษายน 2552)  

ผศ.บุษยา  ประทุมยศ   รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  

นางสาววัชรินทร   หอมประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

  (รับตําแหนง 1 พฤษภาคม 2552) 

นายยุทธนา  พรรคอนันต รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

  (รับตําแหนง 15 มิถุนายน 2552) 
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คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1.   นายโกสุม  เจริญรวย   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.กนกพร  จาริก    รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  รองประธานกรรมการ 

 3. ผศ.บุษยา  ประทุมยศ   รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  กรรมการ 

 4. ผศ.จิตติมา  สิงหธรรม  รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ    กรรมการ 

 5. นายเสรี  ชิโนดม กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 6.  นายฉลองชัย  ธีรสุนทรสกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 7.  นายสุข  สวัสดี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 8.  นางอัญชิสา  เสือเพ็ชร กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  

 9.  ผศ.จิตติมา  สิงหธรรม        หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ   กรรมการและเลขานุการ         

 

หมายเหตุ :   คณะกรรมการชุดนี้หมดวาระ 8 เมษายน 2552 
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คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชุดปจจุบัน 

 

1.   นายปฏิคม  ทองจริง                       ประธานกรรมการ 

2. นายอธิคม  พฤกษศศิธร                     กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

3.   นายมนู  วฒันไพบูลย                         กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

 4. นางอาภรณ  ใจกลา                      กรรมการผูแทนบคุลากร 

 5. นายปริญญา ภารดีรุจี   กรรมการผูแทนบุคลากร 

 6.    ผศ. บุษยา  ประทุมยศ   กรรมการและเลขานุการ 

 7.  นางสาววัชรินทร หอมประเสริฐ       ผูชวยเลขานุการ         
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โครงสรางองคการและการบริหาร 

 

 

โครงสรางการแบงสวนราชการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรรณี 

 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

สํานักงานผูอํานวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานบริหารงานทั่วไป หอสมุดกลาง ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บุคลากร 

 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบุคลากรประจําหนวยงานทั้ง 4 งาน ดังนี้ 

กลุมงานบริหารงานทั่วไป 

 1.  นางมาลีวัลย   นิโรจน  รักษาการหวัหนาเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 2. นางสาวสาวิตรี จําปาศักดิ ์  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 3. นางอุไร   แสงชื่น  พนักงานจัดเกบ็เอกสาร 

 4. นางมะลิ   ทิพจินดา  พนักงานซอมเอกสาร 

 5. นางธิดารัตน เทพอรุณ  แมบาน 

 6. นางพมิพา   พอคา   แมบาน 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

 1. ผศ.ดร. กนกพร จาริก   หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  

     (หมดวาระ 8 เมษายน 2552) 

 2. นายกําชยั  ทบบัณฑิต  รักษาการหวัหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

     (เร่ิมรับตําแหนง 12 พฤษภาคม 2552) 

 3. นายสมชาต ิ ทิพจินดา  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

     (ยายหนวยงาน 28 กุมภาพนัธ 2552) 

 4.  นายพงษนที   ศลิาอาศน  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 5.  นางสาวกรวรรณ   ทวีวัฒน  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 6.  นางสาวสุนิสา เบญจกิจ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

     (เร่ิมปฏิบัติงาน 3 สิงหาคม 2552) 

 7.  นางสาววไิลลักษณ  รักตะสุวรรณ  พนักงานพิมพดีดขั้น 1 
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.  ผศ.บุษยา   ประทุมยศ หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  นางสาวรุงรัตน   เชื้อแกว หัวหนางานบริหารจัดการ 
 3.  น.ส.ลัดดา  เชิดชมกลิ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 4.  นายปริญญา   ภารดีรุจิรา นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 5.  นายเอกลักษณ   สุขทั้งโลก นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 6.  นางสาวอาริษา   ศรีเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 7.  นางสาวอังคณา   วุฒ ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 8.  นายศรายุทธ   จิตรพัฒนากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 9.  นายณรงศกัดิ ์ วะโร นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 10.  นางปรียาภรณ   ศิริไสยาสน เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัตกิาร 
   คอมพิวเตอร 
หอสมุดกลาง 

 1.  นายปฏิคม ทองจริง  รักษาการหวัหนาหอสมุดกลาง                            
2.  นางอาภรณ   ใจกลา  บรรณารักษ 5                                                     
3.  นางสาวจารุวรรณ   กันหาโนน  บรรณารักษ                                             
4.  นางสาวบปุผา   ภูมิพื้นผล  บรรณารักษ                                                              
5.  นายสิทธิชัย   บวชไธสง  บรรณารักษ                                                             
6.  นางเจียมจติ   บวชไธสง  บรรณารักษ                                              
7.  นางสาวดาราวรรณ   สุวรรณทา  บรรณารักษ                                                                          
8.  นางอินธิรา   สังคีรี   บรรณารักษ                                                     
9.  นางสาวเกือ้กูล พัฒนธัญญา  บรรณารักษ  (เร่ิมปฏิบัติงาน 15 พ.ค. 52) 
10. นางสาวปริยาภรณ ศรีบุษรา  บรรณารักษ (เร่ิมปฏิบัติงาน 15 พ.ค. 52) 
11. นางสาวสมพร   เจริญศรีสุข  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป                                                  
12. นายกําชยั   ทบบัณฑิต  นักวิชาการคอมพิวเตอร                                         
13. นางสาวชฎาพร นิโรจน  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา                                          
14. นางวรินทร   พูลสนอง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป                               
15. นายธนดล   สอนสา  ชางเรียงพิมพ 2                                                        
16. นางสาวฉวีวรรณ   รัตนมิตร  พนักงานพิมพดีดขั้น 3                                          
17. นางสาวอญัชลี   เฟองภักดิ ์  ผูปฏิบัติงานบริหาร                              
18. นางสาวจรรยา วัชชา   ผูปฏิบัติงานบริหาร 
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  งบประมาณ 

 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 

พ.ศ. 2552  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แสดงไดดังนี ้

กรอบงบประมาณรายจาย  งปม. 2552  

ผลผลิตดานวิทย      

ท่ี หมวดเงิน/กิจกรรม  จํานวน   หนวยงาน    

       สนง.   ศูนย ET   ศูนย IT  
 
หอสมุดกลาง  

1 หมวดเงิน (รายจายอื่น) 50,000.00      

  กิจกรรม       

  พัฒนาศักยภาพสํานักวิทยบริการฯ   50,000.00 - - - 

ผลผลิตดานสงัคม        

2 หมวดเงิน (รายจายอื่น) 550,000.00        

  กิจกรรม           

  พัฒนาศักยภาพสํานักวิทยบริการฯ   - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

3 งบลงทุน 7,156,500.00       400,000.00 

      338,400.00   6,818,100.00   

4 บริการวิชาการ 200,000.00   70,000.00 100,000.00 30,000.00 

 รวมงบ งปม.  ป 2552 7,956,500.00 388,400.00 120,000.00 6,968,100.00 480,000.00 
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กรอบงบประมาณรายจายงบบํารุงการศึกษา 2552  

       

ท่ี ประเภทการจัดสรร  จํานวน   หนวยงาน    

       สนง.   ศูนย ET   ศูนย IT  
 
หอสมุดกลาง  

1 งบบริหารการศึกษา 742,400.00         

  งานสนับสนุน           

  งานบริหารและบริการสํานักวิทยบริการฯ   - 112,000.00 360,000.00 262,400.00 

2 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร 52,800.00      

  สํานักวิทยบริการฯ          -    32,000.00  -  28,800.00 

ประมาณการรายรับ        

3 บริการนักศึกษา 144,000.00         

  สํานักวิทยบริการฯ          -     -   -  144,000.00 

 รวมงบ บ.กศ.  ป 2552 939,200.00 
           
-    144,000.00 360,000.00 435,200.00 
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กรอบงบประมาณรายจาย กศ.ปช. 2552  

       

หนวยงาน   

ท่ี ประเภทการจัดสรร จํานวน  สนง. ศูนย ET ศูนย IT หอสมุดกลาง 

1 งบบริหารการศึกษา 1,038,275.00         

  งานสนับสนุน           

  สํานักวิทยบริการฯ   208,750.00  -  127,500.00 136,850.00 

       -   -  415,650.00 145,775.00 

2 งบพัฒนาตามยุทธศาสตร 73,100.00      

  สํานักวิทยบริการฯ    -  25,000.00 43,010.00 8,840.00 

 รวมงบ กศ.ปช.  ป 2552 1,111,375.00 208,750.00 25,000.00 586,160.00 291,465.00 

  สํานักวิทยบริการฯ          -     -   -  144,000.00 

 รวมงบ บ.กศ.  ป 2552 939,200.00            -    144,000.00 360,000.00 435,200.00 

 

 



13 

 

 

 

แผนการดําเนินงานปงบประมาณ 2552 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

มหาวิทยาลัย    :     ยุทธศาสตรที่ 1. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืนและสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

สํานักวิทยบริการฯ :    รวมทั้งสิ้น 5,109,700   

  พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนให
ทันสมัย 

จํานวนนักศึกษา
ที่เขารับการอบรม 

คน 150 1.1 เรงรัดการผลิต
บัณฑิตและพัฒนา
บุคลากรใหได
มาตรฐานคุณภาพ 

  1.  โครงการอบรม
ทักษะคอมพิวเตอร
ใหนักศึกษาทุก
คณะ 

60,000 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

    จํานวนบุคลากรที่
มีความรูเรื่อง
แผนการ
ดําเนินงาน 

รอยละ  80 1.5 พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  2.โครงการจัดทํา
แผนดําเนินงาน
ของสํานักวิทย
บริการฯ 

82,000 สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

    จํานวนบุคลากรที่
มีความรูเรื่องการ

ดําเนินงาน 

รอยละ 80 1.5 พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  3.โครงการจัดทํา
แผนดําเนินงาน
และประเมินผล 

72,000 สํานักงาน
ผูอํานวยการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

    

บุคลากรสํานักมี
วัสดุอุปกรณใช
ในการบริหาร

จัดการ 

คน 25 1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัย 

  4.โครงการบริหาร
จัดการสํานักงาน
ผูอํานวยการ 

50,000 สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

    

ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ
ดานสถานที่ 

รอยละ  80 1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัย 

  5.โครงการพัฒนา
งานบริหารจัดการ
หอสมุดกลาง 

85,060 หอสมุดกลาง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

จํานวนครั้งของ
การบํารุงรักษา

ลิฟท 

ครั้ง 12 1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัย 

  6.โครงการ
บํารุงรักษาลิฟท 

44,940 หอสมุดกลาง 

    

จํานวนครั้งของ
การบํารุงรักษา
ระบบหองสมุด

อัตโนมัติ 

ครั้ง   4 1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัย 

  7.โครงการ
บํารุงรักษาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ  

300,000 หอสมุดกลาง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ คาเปาหมาย กลยุทธมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

จํานวนผูไดรับ
บริการยืม
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

คน 90,000 1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
ใหทันสมัย 

  8.โครงการบริหาร
จัดการศูนย
เทคโนโลยี
การศึกษา 

50,000 ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา 

    

มีวัสดุคอมพิวเตอร
เพิ่มขึ้นอยางนอย  

10  รายการ 

รายการ 10 1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
ใหทันสมัย 

  9.โครงการบริหาร
จัดการศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

50,000 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

จํานวน
ไมโครคอมพิวเตอร   
และเครื่องถาย
เอกสาร  

เครื่อง 1 1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอม
และเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัย 

  10.โครงการจัดหา
ครุภัณฑ 

338,400 สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

    

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

หอง 1 1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอม
และเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัย 

  11.โครงการ
ปรับปรุงและขยาย
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรเพื่อ
การบริการ 

2,397,800 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

    

จํานวนโครงการ โครงการ 7 

      ความพึงพอใจ รอยละ 80 

1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอม
และ  เทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัย 

  12.โครงการ
บริหารจัดการ
หอสมุดกลาง 

52,800 หอสมุดกลาง 

    

หองสําหรับวาง  
Server    

สภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการทํางาน 

หอง 1 1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอม
และเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัย 

  13.โครงการพัฒนา
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

400,000 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

    

จํานวนวัสดุ
สํานักงานและ

ครุภัณฑที่เพิ่มขึ้น   

รายการ 1 1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอม
และเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัย 

  14.โครงการ
บริการนักศึกษา 

40,000 ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา 

    

จํานวนผูเขาใช
หอสมุด  

คน 90,000 

     ความพึงพอใจ  รอยละ 80 

1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอม
และเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัย 

  15.โครงการจัดหา
วารสารและ
สิ่งพิมพตอเนื่อง 

200,000 หอสมุดกลาง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

    

จํานวน
คอมพิวเตอร

พกพา 

เครื่อง 1 1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัย 

  16.โครงการจัดหา
ครุภัณฑ 

25,000 ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

จํานวนทรัพยากร
ที่ใหบริการ      

รายการ      1,500 

     ความพึงพอใจ รอยละ 80 

1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัย 

  17.โครงการจัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

342,900 หอสมุดกลาง 

    

จํานวนครุภัณฑ    รายการ 8 

    จํานวนวัสดุ รายการ 10 

1.7 พัฒนา
สภาพแวดลอมและ
เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัย 

  18.โครงการพัฒนา
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

429,000 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

    

จํานวนวัสดุ รายการ 20 1.7 พัฒนาสภาพ 
แวดลอมและเทค
โน โลยีเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนใหทันสมัย 

  19.โครงการพัฒนา
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

50,600 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

จํานวนระยะเวลา
ที่ใหบริการ   

เดือน 8 1.7 สงเสริมให
นักศึกษาไดพัฒนา
ตนเองในกิจกรรม
ที่หลากหลายและ
สนับสนุน
สวัสดิการนักศึกษา 

  20.โครงการ
บริการนักศึกษา
นอกเวลาราชการ 

39,200 สํานักงาน
ผูอํานวยการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

มหาวิทยาลัย    :     ยุทธศาสตรที่ 4. บริการวิชาการแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานความตองการของสังคม ชุมชน และทองถิ่น   

สํานักวิทยบริการฯ :    รวมทั้งสิ้น 340,000   

  เปนแหลงบริการวิชาการที่
หลากหลายรูปแบบ 

จํานวนครั้ง ครั้ง 2 

    จํานวนผูเขา
อบรม 

คน 100 

4.3 ใหบริการ
วิชาการ
หลากหลาย
รูปแบบที่
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 

  โครงการฝกอบรม
ดาน ICT   แก
ชุมชน 

100,000 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    จํานวนผูเขา
อบรม 

คน 50 

    ความพึงพอใจ รอยละ 70 

4.3 ใหบริการ
วิชาการ
หลากหลาย
รูปแบบที่
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 

  โครงการอบรม
ผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

70,000 ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

    จํานวนผูเขา
อบรม 

คน 30 

    ความพึงพอใจ รอยละ 70 

4.3 ใหบริการ
วิชาการ
หลากหลาย
รูปแบบที่
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 

  โครงการจัดการ
ความรู เรื่อง  “e-
learning” 

140,000 ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา 

    

จํานวนโรงเรียน โรงเรียน 1 4.3 ใหบริการ
วิชาการ
หลากหลาย
รูปแบบที่
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 

  โครงการพัฒนา
หองสมุดโรงเรียน
และแหลงเรียนรู
ในจังหวัดจันทบุรี 

18,000 หอสมุดกลาง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

    

จํานวนผูเขา
อบรม 

คน 30 4.3 ใหบริการ
วิชาการ
หลากหลาย
รูปแบบที่
สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 

  โครงการอบรม
การใชฐานขอมูล 
Thai LIS  แก
บุคคลภายนอก 

12,000 หอสมุดกลาง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม งบประมาณ สวนราชการ 

มหาวิทยาลัย    :     ยุทธศาสตรที่ 5   อนุรักษ ฟนฟูและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นภาคตะวันออก   

สํานักวิทยบริการฯ :    รวมทั้งสิ้น 20,000   

  ใช ICT สงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
พระตําหนัก 

ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ
หอจดหมาย
เหตุดิจิทัล 

รอยละ 80 5.1 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยให
เปนแหลงเรียนรู
ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ภาคตะวันออก 

  โครงการหอจดหมายเหตุดิ
จิทัล 

20,000 หอสมุดกลาง 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

มหาวิทยาลัย    :     ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารที่ดี   

สํานักวิทยบริการฯ :    รวมทั้งสิ้น 4,859,500   

    มีการเชื่อมตอ
ระบบเครือขายใน
มหาวิทยาลัย 

จุด 10 6.4 นําระบบการ
จัดการสารสนเทศ 
(MIS) มาใชในการ
บริหารจัดการ 

  โครงการขยายและ
ปรับปรุงระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัย 

4,420,300 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

    จํานวนครั้งใน
การพัฒนา 

ครั้ง 1 

    จํานวนคนที่เขา
รับการพัฒนา 

คน 25 

6.5 การพัฒนา
บุคลากรดานการ
บริหารจัดการ และ
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพในทุกระดับ 

  โครงการพัฒนา
บุคลากรในสํานัก 

39,200 

สํานักงาน
ผูอํานวยการ 

    บุคลากรไดรับ
การพัฒนาดาน
การปฏิบัติงาน 

ครั้ง 1 6.5 การพัฒนา
บุคลากรดานการ
บริหารจัดการ และ
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพในทุกระดับ 

  โครงการพัฒนา
บุคลากรสํานักวิทย
บริการฯ 

250,000 

สํานักงาน
ผูอํานวยการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 
กลยุทธ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม 

งบประมาณ สวนราชการ 

    จํานวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนา 

คน 25 

    

จํานวนผูบริหาร
และบุคลากร 

คน 10 

6.5 การพัฒนา
บุคลากรดานการ
บริหารจัดการ และ
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพในทุก
ระดับ 

  โครงการพัฒนา
ผูบริหารและ
บุคลากรของศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

150,000 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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การใหบรกิาร 

 

  ในปงบประมาณ 2552  สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหบริการแก
นักศึกษา  บุคลากร คณาจารย  บุคคลทั่วไป และชุมชน  ตามภารกิจ คอื   

1. รวบรวมและจดัเก็บสารสนเทศอยางหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

2. ใหบริการสารสนเทศ สงเสริมสนับสนุนการศึกษา การคนควาและการวิจัย 

3. เสริมสรางความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

4. สรางองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนําองคความรูไปใช              
ในการพัฒนาองคกรและทองถ่ิน 
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หอสมุดกลาง 

 

หอสมุดกลาง  เปนแหลงรวบรวมและจดัเก็บสารสนเทศหลากหลายและครอบคลุม

ทุกสาขาวิชา  บริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส   ใหบริการยืม – คืน หนงัสือ  วารสาร  งานวิจยั  

หนังสืออางอิง   ใหบริการแกผูเขาใชบริการเปนประจําทกุวันจันทรถึงวันศุกร  เวนวนัหยดุนักขัตฤกษ   

ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น.  และไดรับนโยบายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี  

ใหเปดบรกิารนอกเวลาราชการแกผูเขาใชบริการ ตั้งแตเวลา  16.30 น. – 22.00 น. และเริ่มใหบริการ

ตั้งแตเดือน มถุินายน 2552  เปนตนมา   

 

 

 

การบริการฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 หอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีฐานขอมูลออนไลน สําหรับ

ใหบริการแกคณาจารย  บุคลากร  นักศึกษาและชุมชน  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา                    

การคนควา  และการวิจัย อยางพอเพียงพอและสะดวกตอการสืบคน ดังนี้ 

1) ฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ  (OPAC) เพื่อสืบคนรายการทางบรรณานุกรม                      
ทุกประเภทของหอสมุด  http://rbl.rbru.ac.th/cgi-bin/gw_43_3/chameleon 
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2) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส จํานวนทั้งสิ้น 7 ฐาน  
(1) H.W. Wilson (Education Abstracts Full Text)   เปนชดุฐานขอมูลดรรชนี 

สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไดแก Art, Business, 
Education, Humanities, Legal, Library and Information Science, Social 
Sciences, Applied Science & Technology, Biological & Agricultural Science, 
General Science, Omni file, Readers’ Guide ซ่ึงรวบรวมจากวาสารฉบับเต็ม 
หนังสือรายป บทความ บทวิจารณ บทสัมภาษณบุคคลสําคัญๆ กวา 1,600 ช่ือ 
ตั้งแตป 1982 - ปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ACM เปนฐานขอมูลดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สารสนเทศ และเครื่องจักรกล
และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  
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(3) ProQuest Digital Dissertations  
เปนฐานขอมูลปริญญานิพนธและวิทยานพินธ สหสาขาวิชาระดับปริญญาเอก
และปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 
มากกวา 1,000 แหง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) ISI Web of Science เปนชุดฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
ประกอบดวยฐานขอมูลยอยดาน Science Citation, Social Science citation และ  
Arts & Humanities Citation จากวารสารไมนอยกวา 8,500 ช่ือ (Titles)  มีขอมูล
ไมนอยกวา 1.1 ลานระเบียน (Records)  
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(5) ABI/INFORM  Complete  
 

    เนื้อหาครอบคลุมสาขาบริหารธุรกิจ ตั้งแตป 1971-ปจจุบนั ประกอบดวย  

• ABI/INFORM Global เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมทางดาน
บริหารและการจัดการ จากวารสารจํานวนไมนอยกวา 2,900 รายช่ือ  
• ABI/INFORM Trade & Industry เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมทางดานการคาและอุตสาหกรรม จากวารสารและสิ่งพิมพจาํนวน
ไมนอยกวา 1,200 รายช่ือ  
• ABI/INFORM Dateline เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
ทางดานธุรกิจ โดยรวบรวมจากสิ่งพิมพในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา จํานวนไมนอยกวา 190 รายช่ือ  
• วิทยานิพนธทางดานบริหารธรุกิจ จํานวนไมต่ํากวา 18,000 รายการ  

(6) SpringerLing-Journal  เปนฐานขอมูลที่รวบรวมสํานักพิมพช้ันนําที่ใหบริการ
เนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และทางการแพทย อาทิ 
พฤติกรรมศาสตร คอมพิวเตอร ธุรกิจและเศรษฐศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ 
เคมี แพทยศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตรและกฎหมาย ฟสิกส ดาราศาสตร 
โลกและสิ่งแวดลอม วิศวกรรม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพประเภทหนังสือ
และวารสาร เปนตน 
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(7) โครงการสรางฐานขอมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
(Digital Collection) เปนกิจกรรมหนึ่งภายใตโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุด
ในประเทศไทย (Thailis) ซ่ึงเปนเครือขายความรวมมือ ระหวางหองสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค เพื่อประโยชนในการใช
ทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาฐานขอมูล 
จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพรอมภาพ โดยเฉพาะขอมูลวิทยานิพนธ 
งานวิจัยของหองสมุดในประเทศ ตลอดจนใหบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ระหวางหองสมุด  
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ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา                                                 

 

  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ใหบริการดานสื่อ วัสดุโสตทัศน   และหองบริการคนควา 

Internet  หองเรียนรูดวยตนเอง  อีกทั้งยังใหบริการผลิตสื่อการเรียนการสอนแกคณาจารยและ

บุคลากรอีกดวย 

    

                

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                

 

 

 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปดใหบริการ

สําหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดบริการดานระบบเครือขาย   พัฒนาเว็บไซต   ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)   courseware   e-learning   อบรมบุคลากรในมหาวทิยาลัย   บริการ

ซอมบํารุง  บริการประชาสัมพันธขาวภายในผานเครือขายอินเตอรเนต็   และหองบริการอินเตอรเน็ต 
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ผลงานในรอบปที่ผานมา 

 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

                      สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินโครงการขยายและ
ปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ดังนี ้

               1.  ติดตั้งอุปกรณสลับสัญญาณความเร็วสูงหลัก (Core Switch 6506 ) พรอม
อุปกรณเชื่อมตอ (โมดูล ) ณ อาคาร   เฉลิมพระเกยีรติฯ ช้ัน 3 พรอมทําการปรับคาการทํางาน                      
( config switch 6506 ) เพื่อเปนศูนยกลางการเชื่อมตอระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัยโดยเชื่อม
ตอไปยัง อาคาร 4 ช้ัน 3  ดวยความเร็ว 10 Gbps ,  อาคารบรรณราชนครินทร (สํานักวทิยบริการฯ)  
ช้ัน 4  ดวยความเร็ว 1 Gbps , อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (หลังใหม)  ดวยความเร็ว 1 Gbps 

 2.  ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณ  ( Distributed Switch 4503 ) พรอมอุปกรณ

เชื่อมตอ (โมดูล )  ณ อาคาร 4 ช้ัน 3 พรอมทําการปรับคาการทํางานเพื่อเชื่อมตอไปยังอุปกรณสลับ

สัญญาณความเร็วสูงหลัก (Core Switch 6506)  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 3  ดวยความเร็ว 10 

Gbps  และเชื่อมตอไปยังอาคารตางๆ ดวยความเร็ว 1 Gbps     

 3. ยายอุปกรณกระจายสัญญาณ  (Switch 3750) พรอมอุปกรณเชื่อมตอ (โมดูล) 

จากอาคาร 4 ช้ัน 3 ไปยังอาคารบรรณราชนครินทร (สํานักวิทยบริการฯ) ช้ัน 4  พรอมทําการปรับคา

การทํางานเพื่อเชื่อมตอไปยังอุปกรณสลับสัญญาณความเร็วสูงหลัก (Core Switch 6506 ) ณ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ช้ัน 3  และเชื่อมตอไปยังอาคารตางๆ ดวยความเร็ว 1 Gbps 

     4. ติดตั้งอุปกรณสลับสัญญาณ Gigabit Ethernet สําหรับ Server Farm (DMZ 

Zone)  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ช้ัน 3 เพื่อเชื่อมตอกับเครื่องใหบริการภายในมหาวิทยาลัย           

(Server)  
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     5. ติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัย  (Firewall)  พรอมทําการปรับคาการทํางาน  

ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 3 

     6. ติดตั้งระบบควบคุมเครือขายไรขาย (Wireless Controller & Wireless 

Management)  ทําการปรับคาการทํางานเพื่อเชื่อมกับอุปกรณสลับสัญญาณความเร็วสูงหลัก (Core 

Switch 6506)  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน 3 เพื่อใชในการควบคุมอุปกรณกระจายสัญญาณ 

(Access Point) 

 7. อุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point) ทําการปรับคาการทํางานเพื่อ    

เชื่อมตอกับอุปกรณควบคุมเครือขายไร (Wireless Controller & Wireless Management)  และ                   

ทําการติดตั้งตามหนวยงานตางๆ เพื่อบริการนักศึกษา    

 8. ทําการปรับคาการทํางานของอุปกรณกระจายสัญญาณ ณ อาคารตาง  ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณสลับสัญญาณความเร็วสูงหลัก (Core Switch 6506) 

อุปกรณกระจายสัญญาณ ( Distributed Switch 4503)   อุปกรณกระจายสัญญาณ  (Switch 3750)   

 9. ทําการปรับความเร็วในการเชื่อมตอจากอาคารศูนยวิทยาศาสตรไปยัง           

อาคาร 4    จากอาคารศิลปะเดิมไปยังอาคารบรรณราชนครินทร (สํานักวิทยบริการฯ)   จากอาคาร 

เรียนรวมชั้น 6 ไปยังอาคารบรรณราชนครินทร (สํานักวิทยบริการฯ)    และจากอาคารเรียนรวม                   

(คณะนิติศาสตร) ไปยังอาคารบรรณราชนครินทร (สํานักวิทยบริการฯ)  จากเดิมที่มีความเร็ว 100 Mbps  

เปน 1 Gbps 

 10.  ติดตั้งระบบเครือขายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) แบบ Single Mode  
พรอมอุปกรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   –  อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร    จํานวน  6   Core 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  –  อาคารบรรณราชนครินทร (สํานักวิทยบริการฯ)  จํานวน  6   Core อาคาร 
4   –  อาคาร 2   จํานวน  6   Core   

                11.   ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point)   ดําเนินการปรับคา             

การทํางานเพือ่เชื่อมตอกับอุปกรณควบคุมเครือขายไร (Wireless Controller & Wireless 

Management)  และทําการตดิตั้งตามหนวยงานตาง ๆ เพือ่บริการนักศกึษาเพิ่มเติม 
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 12.  ติดตั้งเครือขายไรสายอาคารที่พักอาจารยและขาราชการ    ดํ า เ นิ น ก า ร
ติดตั้งระบบเครือขายไรสายและปรับปรุงระบบเครือขายภายในอาคารที่พักอาจารยและขาราชการ    

                                    13.   ติดตั้งเครือขายภายใน UTP Cate 6 ภายในอาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ 

                                    14.   เชื่อมตอสาย Fiber Optic ที่อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ผลงานในรอบปที่ผานมา 

 

กิจกรรม / โครงการ  (บางสวน) 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน ICT แกชุมชน                                                                     

หลักสูตร  การใชอินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน 

วันท่ี  7   สิงหาคม 2552 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน ICT แกชุมชน                                                                     

หลักสูตร  การสรางบทเรียนออนไลนดวยโปรแกรม Moodle                                                            

27 – 29 พฤษภาคม  พ.ศ.2552 
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โครงการพฒันาหองสมุดและแหลงการเรียนรู จ.จันทบุรี 

ณ  โรงเรียนวดัหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 
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โครงการหองสมุดสายใยรักแหงครอบครัว 

ณ  โรงเรียนบานดงจิก   อ.โปงน้ํารอน จ.จันทบุรี 
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        โครงการอบรมการใชฐานขอมูล  Thai LIS  แกบุคคลภายนอก 

วันท่ี  27   สิงหาคม  2552 
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โครงการจัดการความรูเร่ือง “E-learning” 

ระหวางวันท่ี 20 - 21 กรกฏาคม 2552 
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โครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบตัิการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เร่ือง  “การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย” 
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โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 
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โครงการการจดัการความรู “ทบทวนระบบ กลไก การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการอุดมศึกษา และการประเมินผลลัพธของระบบประกันคณุภาพการศึกษา”                           

วันท่ี    26  สิงหาคม  2552 
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โครงการพฒันาบุคลากร   

เร่ือง   การใหบริการที่เปนเลิศ (Excellent Service Skill)                                                                

วันท่ี  13 สิงหาคม 2552 
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โครงการ  ระบบการจัดการความรูในองคกร “งานบริการยืม – คืน ”                                                       
วันท่ี  17  สิงหาคม 2552 
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การศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก 
 
 
  ศูนยการศกึษานอกโรงเรียน   อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  เขาศึกษาดูงาน
ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   E-Service   E-learning   E-Boo k   ฐานขอมูลการใชงาน    ในวันที่           
1 กันยายน   2552     ตั้งแตเวลา 9.00 - 12.00 น.   ณ สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ  2552                       

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเหน็ความสําคัญของการพัฒนา
บุคลากรเพื่อใหบุคลากรเปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีจิตสํานึกที่ดใีนการบริการ
มากขึ้นจึงสนบัสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรม พัฒนาความรูจาก
ภายนอก  ในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

 

ท่ี ผูเขารวมอบรมสัมมนา หลักสูตร / หัวขอ ระยะเวลา สถานที่ 

 

1. 

 

นายปฏิคม  ทองจริง                  
นายณัฐกาญจน  พึ่งเกดิ              
นายเอกลกัษณ  สุขทั้งโลก   
นายศรายุทธ  จิตรพัฒนากุล   
นางสาวอังคณา  วุฒิ   

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เร่ือง “การดําเนิน
กิจกรรมบนระบบ
เครือขายสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา         
คร้ังที่ ๒๐ 

 

13 – 16        
ม.ค.52 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน                  
วิทยาเขตหนองคาย                       
จ.หนองคาย 

2. ผศ.บุษยา  ประทุมยศ                 

นายปฏิคม  ทองจริง                     

นายณัฐกาญจน  พึ่งเกดิ   

นางสาวลัดดา  เชิดชมกลิ่น   

นายปริญญา  ภารดีรุจิรา              

นายเอกลกัษณ  สุขทั้งโลก   

นายศรายุทธ    จิตรพัฒนากุล  

นางสาวอาริษา  ศรีเจริญ               

นางปรียาภรณ  ศิริไสยาสน 

ศึกษาดูงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

19 ม.ค.52 ม.บรูพา  จ.ชลบุรี       
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ท่ี ผูเขารวมอบรมสัมมนา หลักสูตร / หัวขอ ระยะเวลา สถานที่ 

3. นางสาวรุงรัตน  เชื้อแกว        

นางปรียาภรณ  ศิริไสยาสน 

 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร 
Refresher Program เพื่อ
ทบทวนฟนฟู ความรูสู
การปฏิบัติ 

9 มี.ค.52   โรงแรมมณีจันท รีสอรท               
จ.จันทบุรี   

4. นางสาวรุงรัตน  เชื้อแกว 

 

ความสําคัญของ JD และ
การวัดความสามารถ
ตาม JD 

13 – 14        
มี.ค.52 

ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบรีุ กทม.   

5. นายกําชยั  ทบบัณฑิต 

นางสาวปริยาภรณ  ศรีบุษรา 

การทบทวนการ
ดําเนินงานระบบจัดเก็บ
เอกสารในรูป
อิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม 
(Digital  Collection) 

22  มิ.ย. 52 หอสมุดปวย  อ๊ึงภากรณ  ช้ัน 2  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย
รังสิต  ปทุมธานี 

6. นายสิทธิชัย  บวชไธสง การจัดทําจดหมายเหตุ      
ดิจิทัล 

22-23 มิ.ย. 52 

9-10  ก.ค. 52 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) 

7. นางอาภรณ  ใจกลา 

นางสาวบุปผา  ภูมิพื้นผล 

นางสาวจารุวรรณ  กันหาโนน 

นางอินธิรา  สังคีรี 

นายสิทธิชัย  บวชไธสง 

การบริการวิชาการ
สารสนเทศศาสตร          
สูสังคม 

6-7  ส.ค. 52    หองประชุมศนูยวทิยพัฒนา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

8. ผศ.บุษยา  ประทุมยศ 

นายสาธิต  ไทยสงฆ 

นางสาวลัดดา  เชิดชมกลิ่น 

TKC  สัญจร 21 ส.ค. 52  โรงแรมมณีจนัทร  รีสอรท 

จันทบุรี 
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ท่ี ผูเขารวมอบรมสัมมนา หลักสูตร / หัวขอ ระยะเวลา สถานที่ 

9. นางเจียมจิต  บวชไธสง 

นางสาวฉววีรรณ  รัตนมิตร 

นางสาวดาราวรรณ  สุวรรณทา 

นางสาวปริยาภรณ  ศรีบุษรา 

นางสาวเกื้อกลู  พัฒนาธัญญา 

บรรณารักษเชงิรุก  การ
สรางเครือขายทางสังคม
เพื่อการจัดการความรู 

24 – 25  ส.ค. 52 

 

หองสมุดมารวย  ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  
และคณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

10. นายปฏิคม  ทองจริง เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการพัฒนาการศึกษา
ไทย 

4  ก.ย. 52 หองประชุมคณะกรรมาธิการ  
อาคารรัฐสภา 2  กรุงเทพฯ 

11. นายปฏิคม  ทองจริง แผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

7  ก.ย. 52 โรงแรมมิราเคิลแกรนด  คอน

เวนชัน่  กรุงเทพฯ 

12.. นายปฏิคม  ทองจริง   

นายณัฐกาญจน  พึ่งเกดิ 

ประชุมมหาวทิยาลัย

ตามเครือขายภูมิภาค  

เพื่อจัดการศึกษาตลอด

ชีวิต โครงการภายใต

แผนปฏิบัติการไทย

เขมแข็ง 2555 

17- 18 ก.ย. 52 โรงแรมไดมอนดพลาซา  

จังหวดัสงขลา 

13. นางสาวรุงรัตน  เชื้อแกว 

 

การจัดทํารายงานการ

ควบคุมภายในของ

หนวยงานภาครัฐ” 

5 – 7 ต.ค.52 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา จ.นครราชสีมา   
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ท่ี ผูเขารวมอบรมสัมมนา หลักสูตร / หัวขอ ระยะเวลา สถานที่ 

14. นางสาวรุงรัตน  เชื้อแกว 

 

โครงการฝกอบรมผู

ประเมินคุณภาพภายใน    

สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 

หลักสูตร 2 รุน 1 

28 – 29 ต.ค.52   โรงแรมนิวแทรเวิล บีซ               

รีสอรท  จ.จันทบุรี            
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สถิติขอมูล 

 

หอสมุดกลาง 

 

สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศแบงตามคณะ 

ประเภทสมาชกิ หนวยงาน/คณะ 

อาจารย พนักงาน นักศึกษา
ปกต ิ

นักศึกษา 
กศ.ปช. 

รวม
ท้ังสิ้น 

เทคโนโลยีเกษตร 329   481 425 1,235 

ครุศาสตร 593   3,602 2,190 63 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,094   2,089 575 3,758 

วิทยาการจัดการ 1,705   2,711 831 5,247 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 594 1,651 3,782 118 6,145 

อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 205   545 304 1,054 

นิติศาสตร 56   67 27 150 

รวมท้ังสิ้น 4,576 1,651 13,277 4,470 23,974 
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ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา                                                 

 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษามีทรัพยากรที่ใหบริการทั้งหมด ดังนี ้

ลําดับท่ี รายละเอียด จํานวน 

1 ส่ือโสตทัศน (รายการ : item) 2,915 รายการ 

2 เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชอบรม 31 เครื่อง 

3 เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการ 28 เครื่อง 

4 หองเรียนรูดวยตนเอง 4 หอง 

5 หองประมูลทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส(E-Auction) 

7 หอง 

6 กลองวีดิโอดิจติอล 3 ตัว 

7 โทรทัศนสี 15 เครื่อง 

8 หองประชุม 1 หอง 

9 หองอบรม 1 หอง 

10 โปรเจคเตอร 1 เครื่อง 

11 เครื่องฉายภาพทึบแสง 2 เครื่อง 

12 เครื่องเสียง 4 ชุด 
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สถิติการใหบรกิาร ตั้งแต เดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 

ลําดับท่ี รายละเอียด จํานวน 

1 บริการ Internet จํานวน   18,139  คน 

2 บริการหองเรียนรูดวยตนเอง จํานวน   1,100  คน 

3 บริการหองคอมพิวเตอร จํานวน   82  คร้ัง 

4 บริการหองประชุม จํานวน   56  คร้ัง 

5 บริการ Internet บุคคลภายนอก จํานวน   2,690  คน 

6 บริการ ยืม-คืน ส่ือโสตทัศนวัสดุ จํานวน   220  คน 

7 ถายภาพ/ถายวดีีโอ จํานวน   28  คร้ัง 

8 ยืมโสตทัศนูปกรณ จํานวน   24  คร้ัง 

9 บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน จํานวน   19  คร้ัง 

10 ติดตั้งเครื่องเสียงนอกสถานที่ จํานวน  20   คร้ัง 
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ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                

 

 

งานบริการ ความถี่ 

1.  บริการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 97 คร้ัง 

2.  บริการพื้นที่สรางเว็บไซต 30 คร้ัง 

3.  บริการจัดทํา/ปรับปรุงเวบ็ไซตใหหนวยงาน 21 คร้ัง 

4.  บริการ E-Mail Account (ทั้งนักศกึษาและบุคลากร) 30 คร้ัง 

5.  บริการ Username สําหรับเขาใชระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 102 คร้ัง 

6.  บริการพื้นที่สําหรับจัดทาํฐานขอมูล (ทั้งหนวยงาน  บุคลากร  และนักศึกษา) 26 คร้ัง 

7.  บริการเครือขายผานโมเด็ม (ทั้งนกัศึกษา  บุคลากร) 6 คร้ัง 

8.  รับแจงปญหา/แกไข และเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 6 คร้ัง 

9.  บริการซอมคอมพิวเตอรและเครือขาย 206 คร้ัง 
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การประกันคุณภาพ                      

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

บรรลุเปาหมาย คะแนน 

ผลการดําเนินการ   =  บรรลุ ประเมิน 

ผลลัพธ = ไมบรรลุเปาหมาย
   

ตนเอง 
ท่ี ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

(รอยละหรือสัดสวน)     

1 ตัวบงชี้ 1.1 6 5  2 

2 ตัวบงชี้ 1.2 รอยละ 80 รอยละ 77.27  2 

3 ตัวบงชี้ 5.1 4 2  1 

4 ตัวบงชี้ 5.4 รอยละ 80 รอยละ 76.8  2 

5 ตัวบงชี้ 6.1 3 2  1 

6 ตัวบงชี้ 7.1 4 2  1 

7 ตัวบงชี้ 7.2 3 3  2 

8 ตัวบงชี้ 7.3 4 4  3 

9 ตัวบงชี้ 7.4 4 5  3 

10 ตัวบงชี้ 7.5 3 3  3 

11 ตัวบงชี้ 7.6 3 3  2 

12 ตัวบงชี้ 7.8 4 4  2 

13 ตัวบงชี้ 7.9 5 5  2 

14 ตัวบงชี้ 8.1 5 7  3 

15 ตัวบงชี้ 8.2 3 4  3 

16 ตัวบงชี้ 9.1 5 6  3 

17 ตัวบงชี้ 9.2 4 1  1 

18 ตัวบงชี้ 9.3 4 3  2 
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บรรลุเปาหมาย คะแนน 

ผลการดําเนินการ   =  บรรลุ ประเมิน 

ผลลัพธ = ไมบรรลุ
เปาหมาย
   

ตนเอง 
ท่ี ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

(รอยละหรือสัดสวน)     

10.1 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา       

19 ตัวบงชี้ 10.1.1.1 4 4  2 

20 ตัวบงชี้ 10.1.1.2 3 2  2 

21 ตัวบงชี้ 10.1.2.1 รอยละ 80 รอยละ 77  2 

22 ตัวบงชี้ 10.1.3.1 3 3  3 

23 ตัวบงชี้ 10.1.3.2 1 เครื่อง/วัน/
คน 

2 เครื่อง/วัน/คน  2 

24 ตัวบงชี้ 10.1.4.1 6 6  2 

25 ตัวบงชี้ 10.1.5.1 4 4  3 
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บรรลุเปาหมาย คะแนน 

ผลการดําเนินการ   =  บรรลุ ประเมิน 

ผลลัพธ = ไมบรรลุ
เปาหมาย   

ตนเอง 
ท่ี ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

(รอยละหรือสัดสวน)     

10.2 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ       

26 ตัวบงชี้ 10.2.1.1 4 4  2 

27 ตัวบงชี้ 10.2.1.2 4 5  2 

28 ตัวบงชี้ 10.2.1.3 5 โปรแกรม 3 โปรแกรม  1 

29 ตัวบงชี้ 10.2.1.4 รอยละ 80 รอยละ 72.80  2 

30 ตัวบงชี้ 10.2.1.5 รอยละ 50 รอยละ 90.07  3 

31 ตัวบงชี้ 10.2.1.6 5 กิจกรรม 9 กิจกรรม  3 

32 ตัวบงชี้ 10.2.2.1 3 4  2 

33 ตัวบงชี้ 10.2.2.2 1 เครื่อง/นศ.
50 คน 

1 เครื่อง/ นศ. 35.10 คน  2 

34 ตัวบงชี้ 10.2.2.3 รอยละ 80 รอยละ 85.8  3 

35 ตัวบงชี้ 10.2.3.1 3 3  2 

36 ตัวบงชี้ 10.2.3.2 รอยละ 50 รอยละ 34.29  2 

37 ตัวบงชี้ 10.2.4.1 4 4  2 

38 ตัวบงชี้ 10.2.4.2 4 4  2 

39 ตัวบงชี้ 10.2.4.3 รอยละ 90 รอยละ 100  3 

40 ตัวบงชี้ 10.2.4.4 4 4  2 

41 ตัวบงชี้ 10.2.4.5 3 2  1 

42 ตัวบงชี้ 10.2.4.6 4 3  2 

43 ตัวบงชี้ 10.2.5.1 3 4  2 

44 ตัวบงชี้ 10.2.5.2 รอยละ 80 รอยละ 84.6  2 
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บรรลุเปาหมาย คะแนน 

ผลการดําเนินการ   =  บรรลุ ประเมิน
ตนเอง 

ผลลัพธ = ไมบรรลุ
เปาหมาย 

  ท่ี ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

(รอยละหรือสัดสวน)     

10.3 หอสมุดกลาง       

45 ตัวบงชี้ 10.3.1.1 7 วัน/เลม 6 วัน/เลม  3 

46 ตัวบงชี้ 10.3.1.2 6 4  2 

47 ตัวบงชี้ 10.3.1.3 ระดับ 3.6 ระดับ 3.84  2 

48 ตัวบงชี้ 10.3.1.4 รอยละ 90 รอยละ 100  3 

49 ตัวบงชี้ 10.3.1.5 21 รายการ/
คน 

10.20 รายการ/คน  1 

50 ตัวบงชี้ 10.3.1.6 รอยละ 2 รอยละ 5.81  3 

51 ตัวบงชี้ 10.3.1.7 5 บริการ 5 บริการ  3 

52 ตัวบงชี้ 10.3.1.8 5 บริการ 6 บริการ  3 

53 ตัวบงชี้ 10.3.1.9 5 บริการ 6 บริการ  3 

54 ตัวบงชี้ 10.3.1.10 รอยละ 75 รอยละ 100  3 

55 ตัวบงชี้ 10.3.1.11 3 โครงการ 9 โครงการ  3 

56 ตัวบงชี้ 10.3.1.12 100,00 เลม 109,559 เลม  3 

57 ตัวบงชี้ 10.3.1.13 5 ฐาน 9 ฐาน  3 

58 ตัวบงชี้ 10.3.1.14 5 5  3 

59 ตัวบงชี้ 10.3.1.15 5 7  3 

60 ตัวบงชี้ 10.3.1.16 4 บริการ 4 บริการ  3 

61 ตัวบงชี้ 10.3.1.17 4 7  3 

62 ตัวบงชี้ 10.3.2.1 5 5  3 

63 ตัวบงชี้ 10.3.2.2 1 เครื่อง /      
1คน 

1 เครื่อง / 1 คน  3 
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สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ เฉพาะตัวบงชี ้

องคประกอบท่ี 1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนนิการ 

คะแนนการ
ประเมิน องคประกอบ

คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ) 

องคประกอบที่ 1       

ตัวบงชี้ที่ 1.1  ระดับ 6 ไมผานไดระดบั 5 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 80 ไมผานไดรอยละ 77.27 2  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่  1 

    

1.5 คะแนน 

 

องคประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม  

    

คะแนนการ
ประเมิน องคประกอบ

คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ) 

องคประกอบที่ 5       

ตัวบงชี้ที่ 5.1  ระดับ 4 ไมผานไดระดบั 2 1  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 80 ไมผานไดรอยละ 76.8 2  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่  5 

    

1.5 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

    

คะแนนการ
ประเมิน องคประกอบ

คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ) 

องคประกอบที่ 6       

ตัวบงชี้ที่ 6.1  ระดับ 3 ไมผานไดระดบั 2 1  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่  6 

    

1 คะแนน 

 

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ  

    

คะแนนการ
ประเมิน องคประกอบ

คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ) 

องคประกอบที่ 7       

ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับ 4 ไมผานไดระดบั 2 1  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับ 3 ผานระดับ 3 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระดับ 4 ผานระดับ 4 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับ 4 ผานระดับ 5 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 3 ผานระดับ 3 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับ 3 ผานระดับ 3 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 4 ผานระดับ 4 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับ 5 ผานระดับ 5 2  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่  7 

    

2.25 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ   

    

คะแนนการ
ประเมิน องคประกอบ

คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ) 

องคประกอบที่ 8       

ตัวบงชี้ที่ 8.1  ระดับ 5 ผานระดับ 7 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับ 3 ผานระดับ 4 3  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่  8 

    

3 คะแนน 

 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  

    

คะแนนการ
ประเมิน องคประกอบ

คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ) 

องคประกอบที่ 9       

ตัวบงชี้ที่ 9.1  ระดับ 5 ผานระดับ 6 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 9.2 ระดับ 4 ผานระดับ 1 1  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 4 ผานระดับ 4 3  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่  9 

    

2.33 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 10.1  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  

    

คะแนนการประเมิน 
องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

(ตามเกณฑ) 

องคประกอบที่ 10.1.1     

ตัวบงชี้ที่ 10.1.1.1 ระดับ 4 ผานระดับ 4 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.1.1.2 ระดับ 3 ไมผานไดระดบั 2 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.1.2.1 รอยละ 80 ไมผานไดรอยละ 77 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.1.3.1 ระดับ 3 ผานระดับ 3 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.1.3.2 1 เครื่อง/วัน/
คน 

ผานเกณฑ 2 เครื่อง/วัน/คน 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.1.4.1 ระดับ 6 ผานระดับ 6 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.1.5.1 ระดับ 4 ผานระดับ 4 3  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่  10.1.1 

    

2.29 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 10.2  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    

คะแนนการ
ประเมิน 

องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (ตามเกณฑ) 

องคประกอบที่ 10.2.1      

ตัวบงชี้ที่ 10.2.1.1 ระดับ 4 ผานระดับ 4 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.1.2 ระดับ 4 ผานระดับ 5 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.1.3 5 โปรแกรม ไมผานได 3 โปรแกรม 1  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.1.4 รอยละ 80 ไมผานไดรอยละ 72.80 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.1.5 รอยละ 50 ผานรอยละ 90.07 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.1.6 5 กิจกรรม ผานได 9 กิจกรรม 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.2.1 ระดับ 3 ผานระดับ 4 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.2.2 1 เครื่อง/นศ. 50 คน ผานได 1 เครือ่ง/นศ. 35.10 คน 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.2.3 รอยละ 80 ผานไดรอยละ 85.8 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.3.1 ระดับ 3 ผานระดับ 3 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.3.2 รอยละ 50 ไมผานไดรอยละ 34.29 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.4.1 ระดับ 4 ผานระดับ 4 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.4.2 ระดับ 4 ผานระดับ 4 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.4.3 รอยละ 90 ผานรอยละ 100 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.4.4 ระดับ 4 ผานระดับ 4 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.4.5 ระดับ 3 ไมผานไดระดบั 2 1  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.4.6 ระดับ 4 ไมผานไดระดบั 3 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.5.1 ระดับ 3 ผานระดับ 4 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 10.2.5.2 รอยละ 80 ผานไดรอยละ 84.6 2  คะแนน 

เฉลี่ยคะแนน 

องคประกอบที่  10.2 

    

2.10 คะแนน 
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องคประกอบท่ี 10.3  หอสมุดกลาง   

    

องคประกอบ
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการประเมิน       
(ตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพหอสมุด) 

องคประกอบท่ี 10.3.1     

ตัวบงชี้ที ่ 10.3.1.1 7 วัน/เลม 6 วัน/เลม 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที ่ 10.3.1.2 ระดับ 6 ไมผานไดระดบั 4 2  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.3 ระดับ 3.6 ผานระดับ 3.84 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.4 รอยละ 90 ผานรอยละ 100 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.5 21 รายการ/คน ไมผาน 10.20 รายการ/คน 1  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.6 รอยละ 2 ผานรอยละ 5.81 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.7 5 บริการ ผาน 5 บริการ 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.8 5 บริการ ผาน 6 บริการ 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.9 5 บริการ ผาน 6 บริการ 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.10 รอยละ 75 ผานรอยละ 100 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.11 3 โครงการ ผาน 9 โครงการ 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.12 100,000 เลม ผาน 109,559 เลม 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.13 5 ฐาน ผาน 9 ฐาน 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.14 ระดับ 5 ผานระดับ 5 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.15 ระดับ 5 ผานระดับ 7 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.16 4 บริการ ผาน 4 บริการ 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.1.17 ระดับ 4 ผานระดับ 7 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.2.1 ระดับ 5 ผานระดับ 5 3  คะแนน 

ตัวบงชี้ที่  10.3.2.2 1 เครื่อง/ 1 คน ผาน 1 เครื่อง/ 1 คน 3  คะแนน 
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สรุปการประเมินตามรายองคประกอบ 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบ 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนนิการ 

2 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 1.5 

องคประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 1 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 2.25 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 3 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 2 

องคประกอบที่ 10  การดําเนินงานตามภารกิจหลัก 2.39 

คาเฉล่ีย 
2.02 
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สารบัญ 

หนา 
ปรัชญา   1 
วิสัยทัศน  1 
ภารกิจ  1 
จุดมุงหมาย  1 
เปาหมาย  2 
ประวัติความเปนมา  3 
ผูบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 
คณะกรรมการประจําสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 
โครงสรางองคการและการบริหารงาน 7 
งบประมาณ  10 
แผนการดําเนนิงานปงบประมาณ 2552 13 
การใหบริการ  31 
ผลงานในรอบปที่ผานมา 38 
การศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก 56 
การพัฒนาบุคลากรปงบประมาณ 2552 57 
สถิติขอมูล  61 
การประกันคณุภาพ  65 
สรุปการประเมินตามรายองคประกอบ 75 
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คํานํา 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน                   

ป  2552  และรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา  ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศน  

ภารกิจ  และจุดมุงหมาย  ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเปนแนวทางให

หนวยงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนางาน ดานบริการ  เทคโนโลยี

สารสนเทศดานการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพรวดเร็ว  และสมบูรณยิ่งขึ้น 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะที่ เปนหนวยงานสนับสนุน                

ดานการศึกษาคนควา  หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกผูที่เกี่ยวของตอไป 

 

 

                         (นายปฏิคม  ทองจริง) 
     ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 


