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ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปรัชญา 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "ให้บริการสารสนเทศ ก้าวสู่เทคโนโลยี ส่งเสริม    
ให้เกิดบุคคลแห่ง การเรียนรู้ และการพัฒนาที่ย่ังยืน" 

วิสัยทัศน์ 

           สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศ ทุกชนิดพัฒนา
และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา การบริหารจัดการเพ่ือท้องถิ่น 

ภารกิจ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีภารกิจปฏิบัติ
เพ่ือให้การสนับสนุนแก่นักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ บุคคลทั่วไป และชุมชนดังน้ี  

 1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา  

 2. ให้บริการสารสนเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าและการวิจัย  

 3. เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 4. สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และบูรณาการองค์ความรู้          
สู่กลุ่มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

จุดมุ่งหมาย 

  จุดมุ่งหมายในการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏรําไพพรรณี  มีดังน้ี  

 1. เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลายครอบคลุมทุกสาขา  

 2. เพ่ือให้บริการสารสนเทศแก่ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  

 3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 
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 เป้าหมาย 

 1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทีท่ันสมัย 

 2. พัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. เพ่ิมศักยภาพการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ให้มีความสมบูรณ์ โดยการพัฒนา          
และเปลี่ยนแปลง ไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล 

 4. ให้บริการห้องสมุดในลักษณะห้องสมุดมีชีวิต 
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ประวัติความเป็นมาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มีฐานะเป็น           
ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันที่ 22  พฤษภาคม 
พ.ศ. 2549 มีสํานักงานผู้อํานวยการเป็นหน่วยงานระดับกองโดยแบ่งส่วนราชการเป็น 4 งาน ได้แก่ งานธุรการ 
หอสมุดกลาง ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความเป็นมาการดําเนินการ และ 
สถานที่ต้ังมีดังน้ี 

 พ.ศ. 2515 – 2517 จัดต้ังห้องสมุดวิทยาลัยครูจันทบุรี และฝ่ายโสตทัศนศึกษา ต้ังอยู่อาคารไม้     
ช้ันเดียวตรงข้ามเรือนท่านเป้ง   

 พ.ศ. 2517 – 2519 ต้ังอยู่ที่อาคาร 1 ช้ัน 1 

 พ.ศ. 2519 – 2535 ต้ังอยู่ที่อาคารหกเหลี่ยมโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือฝ่ายหอสมุด และ        
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

 พ.ศ. 2536 – 2548 เป็นหน่วยงานในฐานะโครงสร้างการบริหารงานภายในเทียบเท่าคณะ           
ช่ือว่าสํานักวิทยบริการ ต้ังอยู่ที่อาคารบรรณราชนครินทร์ เ ป็นตึกสูง 4 ช้ัน โดยช้ัน 1 ถึง ช้ัน 3                
เป็นส่วนหอสมุด และช้ัน 4 เป็นฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

 พ.ศ. 2547   มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทําให้สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี 
เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีการแบ่งส่วนโครงสร้างการบริหารงานใหม่               
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เปลี่ยนช่ือเป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึงปัจจุบัน โดยต้ังอยู่ที่อาคาร 4 

  พ.ศ. 2551  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ย้ายที่ทําการจากอาคาร 4  ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสํานักงานศูนย์ฯ อยู่ที่ช้ัน 3      
ห้อง 35301  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 72 เครื่อง สําหรับบริการนักศึกษาและบุคลากรท่ัวไป  
จํานวน  2 ห้อง มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 72 เครื่อง สําหรับการฝึกอบรม จํานวน 1 ห้อง และ        
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 50 เครื่อง สําหรับการเรียนการสอน จํานวน 1 ห้อง 

 พ.ศ. 2555   ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้ย้ายที่ทําการจากอาคารบรรณราชนครินทร์ ไปยัง       
อาคารเฉลิมพระเ กียรติฉลองสิริ ราชสมบัติครบ  60 ปี  เมื่ อ ปี  พ .ศ .  2555 จนถึง ปัจจุ บัน  โดยม ี                
สํานักงานศูนย์ฯ อยู่ที่  ช้ัน 4 ห้อง 35404 
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เท่าคณะ 

        

 

ะเกียรติฉลอง

อาคาร 

ภฏัรําไพพรรณี 

ณราชนครินทร
 จนถึงปัจจุบั

มหาวิทยาลัยร
 มหาวิทยาลัย
คับใช้ในวันที่ 
ณี ต้ังแต่วันที่ 
นโลยีสารสนเ
ภัฏรําไพพรรณ
ศึกษา ศูนย์เท

.2547” แ
สถานะเป็นมห
าวิทยาลัยรา
กษา เมื่อวัน
รณี พ.ศ. 25
าตร 10 (6) แ

งสิริราชสมบัติ

 4         

      หน้า 6 

ร์ ไปยังอาคาร
ัน โดยมีสํานั

ราชภัฏรําไพพ
ราชภัฏ พ.ศ. 
15 มิถุนายน 
15 มิถุนายน 
เทศ โดยประก
ณี ซึ่งประกอ

ทคโนโลยีสารส

ทนพระราชบั
หาวิทยาลัยร
าชภัฏ พ .ศ . 
นที่ 22 พฤษ
549 ได้กําห
แห่งพระราชบั

ครบ 60 ปี 

 

รเฉลิม
นักงาน        

พรรณี    
 2547 
 2547 
 2547 
กาศใน
บด้วย
สนเทศ 

บัญญัติ
าชภัฏ     

 2547 
ภาคม        
นดให้        
บัญญัติ
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดกลาง กลุ่มงานบริหารงาน

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณ ี

สํานักงานผู้อํานวยการ 
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ผู้บริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ปฏิคม ทองจริง 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

อาจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

อาจารย์วิชาญ ทุมทอง 
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
รักษาการหัวหน้าสํานักงาน 
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อาจารย์ปฏิคม 
นายอํานาจ วงษ
ผศ.กฤษฎา บศุ
นายภาณุวง เมฆ
นางสาวเจียมจติ
อาจารย์ณัฐกาญ
นางมาลีวัลย์ นโิ

58 สํานักวิทยบ

ณะกรรมก

 

 ทองจริง  
ษ์สมิง  
ศรา  
ฆไพบูลย์  
ต บวชไธสง  
ญจน์ พ่ึงเกิด  
โรจน์  

บริการและเทคโ

การ ประจาํ

 6 

1 

ประธาน
กรรมกา
กรรมกา
กรรมกา
กรรมกา
กรรมกา
ผู้ช่วยเล

โนโลยีสารสนเ
     

าสํานักวิทย

นกรรมการ 
ารผู้ทรงคุณวุฒิ 
ารผู้ทรงคุณวุฒิ 
ารผู้แทนบุคลาก
ารผู้แทนบุคลาก
ารและเลขานุกา
ขานุการ 

เทศ มหาวิทยาล
           

ยบริการและ
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  2 

 

 
กร 
กร 
าร 

ลัยราชภัฏรําไพ

ะเทคโนโลยสี

พพรรณี      หน

สารสนเทศ 
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บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีบุคลากรประจําหน่วยงานท้ัง 4  งาน ดังนี ้

1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
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  6 

5 4   3 2 

  7   8 

1. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์   รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
2. นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3. นางอัญชลี เมืองสูน    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4. นางสาวพรพะวา  นิยมวานิช  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5. ว่าท่ีร้อยตรีกองพล  เจิมพักตร์   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
6. นางอุไร  แสงชื่น    แม่บ้าน 
7. นางวิไล พ่อค้า    แม่บ้าน 
8. นางธิดารัตน์ เทพอรุณ   แม่บ้าน 
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1. นางสาวบปุผา ภูมิพ้ืนผล   หัวหน้าหอสมุดกลาง 
2. นางอาภรณ์ ใจกล้า   บรรณารักษ์ชํานาญการ 
3. นางสาวเจียมจิต บวชไธสง   บรรณารักษ์ 
4. นางอินธิรา สังคีรี   บรรณารักษ์ 
5. นางสาวเกื้อกูล พัฒนธัญญา  บรรณารักษ์ 
6. นางสาวดาราวรรณ สุวรรณทา  บรรณารักษ์ 
7. นางสาวปริยาภรณ์ ศรีบุษรา  บรรณารักษ์ 

8. นางสาวสุกัญญา สีมีแสง   บรรณารักษ์ 
9. นางสาวฉวีวรรณ รัตนมิตร   พนักงานพิมพ์ ส3 
10. นางสาววิไลลักษณ์ รักตะสุวรรณ  พนักงานท่ัวไป 

11. นางสาวสมพร เจริญศรีสุข  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
12. นางสาวกรณิกา นามวงศ ์  นักวิชาการ 
13. นางสาวจตุพร พุทธิศา   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. นางสาวจรรยา วัชชา   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

2. หอสมุดกลาง 
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3. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   3 2 

1 

1. นายพงษ์นที ศิลาอาศน์  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
2. นางสาวชมจันทร์ ลีลาภรณ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3. นายสุรัตน์ จานทอง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
4. นายนพเดช  อยู่พร้อม  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
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58 สํานักวิทยบ

1. นายปรญิ
2. นางสาว
3. นางสาว
4. นายตะวั
5. นายเอก
6. นายเอก
7. นายธีรวุ
8. นายคุณ
9. นายรัฐสิ
10. นางสา
11. นางสา
12. นางสา
 

  6 

2 

บริการและเทคโ

4. ศูน

ญญา ภารดีรุจิร
วรุง่รัตน์ เชื้อแก้ว
วลัดดา เชิดชมก
วัน  ไพศาลธนา
กนรินทร์ สร้อยศ
กลักษณ์ สุขท้ังโล
วุฒิ สุทธิประภา
ณากร แก้วคําภา
สิทธ์ิ เสริมสัย 
าวอังคณา วุฒ ิ
าวอาริษา ศรีเจริ
าวพรพรรณ ภัก

10
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โนโลยีสารสนเ
     

นย์เทคโนโ

 

รา  ห
ว  เ
กลิ่น  น
ากร  น
ศรี  น
ลก  น
  น
  น

 น
  น
ริญ  น
ดี  น

0 

7 

3 

เทศ มหาวิทยาล
           

ลยีสารสน

 

หัวหน้าศูนย์เทค
เจ้าหน้าท่ีประจํ
นักวิชาการคอม
นักวิชาการคอม
นักวิชาการคอม
นักวิชาการคอม
นักวิชาการคอม
นักวิชาการคอม
นักวิชาการคอม
นักวิชาการคอม
นักวิชาการคอม
นักวิชาการคอม
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ลัยราชภัฏรําไพ

เทศ 

คโนโลยีสารสนเ
าห้องปฏิบัติการ

มพิวเตอร์ 
มพิวเตอร์ 
มพิวเตอร์ 
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มพิวเตอร์ 

พพรรณี      หน

ทศ 
ร 

9 

5 

12 

น้า 13 



รายงานประจําปี 2558 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี      หน้า 14 
                  

งบประมาณ ปี 2558 
สรุปงบประมาณโครงการ ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 

ลําดับ ระยะเวลา 
หลักสูตร/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา สถานท่ี 

1. 25 - 26 ต.ค. 57 โครงการทบทวน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. อาจารย์ปฏิคม  ทองจริง 
2. อาจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
3. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 

หอประชุมสวัสด์ิวัฒน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

2. 29 - 31 ต.ค. 57 โครงการทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

1. อาจารย์ปฏิคม  ทองจริง 
2. นางมาลีวัลย์  นิรจน์ 
3. นางอัญชลี  เมืองสูน 
4. นางสาวพรพะวา  นิยมวานิช 
5. ว่าท่ีร้อยตรีกองพล เจิมพักตร์ 
6.นางสาวบุปผา  ภูมิพ้ืนผล 
7. นางสาวดาราวรรณ  สุวรรณทา  
8. นางสาวปริยาภรณ์  ศรีบุษรา 
9. นางสาวเกื้อกูล  พัฒนธัญญา 
10. นางสาวสุกัญญา  สีมีแสง 
11. นางสาวจตุพร พุทธิศา 
12. นางสาวลัดดา  เชิดชมกลิ่น 
13. นายเอกลักษณ์  สุขท้ังโลก 
14. นางสาวอังคณา  วุฒิ 
15. นายเอกนรินทร์  สร้อยศรี 
16. นางสาวพรพรรณ  ภักดี 
14. นายภาณุวง เมฆไพบูลย์ 
18. นายธีรวุฒิ  สุทธิประภา 
19.นายรัฐสิทธ์ิ  เสรมิสัย 
20.นายคุณากร  แก้วคําภา 
21. นางสาวรุ่งรัตน์  เชื้อแก้ว 
22. นายพงษ์นที  ศิลาอาศน์ 
23. นายสุรัตน์  จานทอง 
24. นายนพเดช  อยู่พร้อม 
25. นางสาวชมจันทร์  ลีลาภรณ์ 

เลค เฮฟเวน รีสอร์ท 
อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัด
กาญจนบุรี 

3. 3 - 4 พ.ย. 57 โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกด้านงบประมาณ พัสดุ 
การเงิน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. นางมาลีวัลย์  นิโรจน์ มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท  
หาดแหลมเสด็จอําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

4. 16 – 17 ธ.ค. 57 โครงการจัดทําแผนบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) 
และ แผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  พ.ศ. 2558 

1. นางมาลีวัลย์  นิโรจน์ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท 
อําเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี 
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ลําดับ ระยะเวลา 
หลักสูตร/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา สถานท่ี 

5. 22 - 24 ธ.ค. 57 โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้ระบบสารสนเทศแก่
บุคลากร หลักสูตร การ
เขียนโปรแกรม Java 
Script เบื้องต้น  

1. นายปริญญา  ภารดีรุจิรา 
2. นายเอกนรินทร์  สร้อยศรี 
3. นางสาวลัดดา  เชิดชมกลิ่น 
4. นายเอกลักษณ์  สุขท้ังโลก 
5. นางสาวอาริษา  ศรีเจริญ 
6. นางสาวอังคณา  วุฒิ 
7. นายคุณากร  แก้วคําภา 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 35306 
ชั้น 3 อาคาร 
เฉลิมพระเกยีรติฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

6. 15 - 17 ธ.ค. 57 การประชุมใช้งาน Google 
Apps for Education 

1. อาจารย์ณัฐกาญจน์  พ่ึงเกิด 
2. นางสาวพรพะวา  นิยมวานิช 
3. นางอาภรณ์  ใจกล้า 
4. นางสาวบุปผา  ภูมิพ้ืนผล 
5. นางสาวดาราวรรณ  สุวรรณทา 
6. นางสาวปริยาภรณ์  ศรีบุษรา 
7. นางสาวเกื้อกูล  พัฒนธัญญา 
8. นางสาวสุกัญญา  สีมีแสง 
9. นางสาวกรณิกา  นามวงศ์ 
10. นางสาวสมพร  เจริญศรีสุข 
11. นางสาวจตุพร  พุทธิศา 
12. นางสาวลดัดา  เชิดชมกลิ่น 
13. นายปริญญา  ภารดีรุจิรา 
14. นายเอกลักษณ์  สุขท้ังโลก 
15. นางสาวอาริษา  ศรีเจริญ 
16. นายตะวัน  ไพศาลธนากร 
17. นางสาวอังคณา  วุฒิ 
18. นายเอกนรินทร์  สร้อยศรี 
19. นางสาวพรพรรณ  ภักดี 
20. นายภาณุวง  เมฆไพบูลย์ 
21. นางสาวรุ่งรัตน์  เชื้อแก้ว 
22. นายคุณากร  แก้วคําภา 
23. นายรัฐสิทธ์ิ  เสริมสัย 
24. นางเจยีมจิต  บวชไธสง 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  
35306 - 35307  
ชั้น 3 อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

7. 9 - 10 ม.ค. 58 ประชุมสัมมนาเรื่อง แนว
ทางการนํานโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1. อาจารย์ปฏิคม  ทองจริง โรงแรมเดอะไทด์ 
รีสอร์ท บางแสน 
จังหวัดชลบุรี 

8. 28 ม.ค. 58 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การเขียน
รายงานการประชุมและการ
จัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม 

1. นางสาวชมจันทร์  ลีลาภรณ์ 
2. นางสาวจรรยา  วัชชา 

ห้องประชุมแก้ว
วิทยาการ ชั้น 2  
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 
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ลําดับ ระยะเวลา 
หลักสูตร/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา สถานท่ี 

9. 29 - 30 ม.ค. 58 แนวทางปฏิบัติในการลง
รายการเพื่อเป็นมาตรฐาน
ในการดําเนินงานระบบ
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม 
และการใช้งานโปรแกรม 
UC Connexion Client 

1. นางเจียมจิต  บวชไธสง 
2. นางสาวจตุพร  พุทธิศา 

ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ประเสริฐ 
ณ นคร  
ชั้น 3 อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

10. 25 – 26 ก.พ. 58 การใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี
งบประมาณ 2558 

1. นางสาวเกื้อกูล  พัฒนธัญญา 
2. นางสาวจตุพร  พุทธิศา 

ห้องฝีกอบรม ชั้น 2 
อาคารเทพรัตน์วิทยา
โชติ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

11. 25 มี.ค. 58 การเข้าใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
สืบค้น จํานวน 6 ฐานข้อมูล 

1. นางเจียมจิต  บวชไธสง 
2. นางสาวเกื้อกูล  พัฒนธัญญา 
3. นางสาวจตุพร  พุทธิศา 

ห้อง 11201 อาคาร 11 
ชั้น 2  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสวนดุสิต 
กทม. 

12. 1 พ.ค. 58 โครงการอบรม “กําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ 
(Specifications) และ
ขอบเขตของงาน (TOR)” 

1. นางมาลีวัลย์  นิโรจน์ 
2. นางอัญชลี  เมืองสูน 
3. นายตะวัน  ไพศาลธนากร 
4. นายภาณุวง  เมฆไพบูลย์ 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
โรงแรมริมกรีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

13. 6 – 8 พ.ค. 58 โครงการประชุมเครือข่าย
ประกันคุณภาพสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏท่ัวประเทศ 

1. อาจารย์ปฏิคม  ทองจริง 
2. อาจารย์วิชาญ  ทุมทอง 
3. นางมาลีวัลย์  นิโรจน์ 
4. นางสาวบุปผา  ภูมิพ้ืนผล 
5. นายปริญญา  ภารดีรุจิรา 
6. นายพงษ์นที  ศิลาอาศน์ 
7. นางสาวลัดดา  เชิดชมกลิ่น 
8. นางสาวรุ่งรัตน์  เชื้อแก้ว 
9. นายภาณุวง  เมฆไพบูลย์ 
10. นางสาวเกื้อกูล  พัฒนธัญญา 
11. นางสาวจตุพร  พุทธิศา 
12. นายสุรัตน์  จานทอง 
13. นางอัญชลี เมืองสูน 
14. นางปรียาภรณ์  ศิริไสยาสน์ 
15. ว่าท่ี ร.ต.กองพล  เจิมพักตร์ 

เดอะ ชินนาม่อน  
รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดตราด 

14. 26 พ.ค. 58 การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านการเงินการ
คลังภาครัฐ 

1. นางมาลีวัลย์  นิโรจน์ 
2. นางสาวพรพะวา  นิยมวานิช 

มณีจันท์ รีสอร์ท 
จังหวัดจันทบุรี 
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ลําดับ ระยะเวลา 
หลักสูตร/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา สถานท่ี 

15. 16 มิ.ย. 58 การใช้โปรแกรมฝึกภาษา 
Access English ของ
สํานักพิมพ์ Knowledge 
Transmission และ
ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของ
สํานักพิมพ์ Binumi 

1. นางสาวจตุพร  พุทธิศา ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 
อาคารเทพรัตน์วิทยา
โชติ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ กทม. 

16. 22 - 23 มิ.ย. 58 การเขียนหนังสือราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. นางสาวจรรยา  วัชชา 
2. นางสาวชมจันทร์  ลีลาภรณ์ 

ห้องมณฑาทอง  ศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ริมกรีน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 

17. 24 มิ.ย. 58 โครงการจัดการความรู้ 
เร่ือง การดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

1. อาจารย์ปฏิคม  ทองจริง 
2. อาจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
3. อาจารย์วิชาญ ทุมทอง 
4. นางมาลีวัลย์  นิโรจน์ 
5. นางอัญชลี  เมืองสูน 
6. นางสาวพรพะวา  นิยมวานิช 
7. นางปรียาภรณ์  ศิริไสยาสน์ 
8. นายกองพล เจิมพักตร์ 
9. นางอาภรณ์  ใจกล้า 
10. นางสาวบุปผา  ภูมิพ้ืนผล 
11. นางเจียมจิต  บวชไธสง 
12. นางสาวดาราวรรณ  สุวรรณทา 
13. นางสาวปริยาภรณ์  ศรีบุษรา 
14. นางอินธิรา  สังคีรี 
15. นางสาวเกื้อกูล  พัฒนธัญญา 
16. นางสาวสุกัญญา  สีมีแสง 
17. นางสาวกรณิกา นามวงศ ์
18. นางสาววิไลลักษณ์  รักตะสุวรรณ 
19. นางสาวฉวีวรรณ  รัตนมิตร 
20. นางสาวสมพร  เจริญศรีสุข 
21. นางสาวจรรยา  วัชชา 
22. นางสาวจตุพร พุทธิศา 
23. นางสาวลัดดา  เชิดชมกลิ่น 
24. นายปริญญา  ภารดีรุจิรา 
25. นายเอกลักษณ์  สุขท้ังโลก 
26. นางสาวอาริษา  ศรีเจริญ 
27. นางสาวอังคณา  วุฒิ 
28. นายตะวัน  ไพศาลธนากร 
29. นายเอกนรินทร์  สร้อยศรี 
30. นางสาวพรพรรณ  ภักดี 
31. นายธีรวุฒิ  สุทธิประภา 
32. นายรัฐสิทธ์ิ  เสริมสัย 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 35306 
ชั้น 3 อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 
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ลําดับ ระยะเวลา 
หลักสูตร/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา สถานท่ี 

17. 
(ต่อ) 

  33. นางสาวรุ่งรัตน์  เชื้อแก้ว 
34. นายพงษ์นที  ศิลาอาศน์ 
35. นายสุรัตน์  จานทอง 
36. นายนพเดช  อยู่พร้อม 
37. นางสาวชมจันทร์  ลีลาภรณ์ 

 

18. 15 ก.ค. 58 โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้ระบบสารสนเทศแก่
บุคลากร หลักสูตร เคล็ดไม่
ลับ กับ Smart Phone 

1. นางสาวบปุผา  ภูมิพ้ืนผล 
2. นางสาวสมพร  เจริญศรีสุข 
3. นางอินธิรา  สังคีรี 
4. นางสาวรุ่งรัตน์  เชื้อแก้ว 
5. นายปริญญา  ภารดีรุจิรา 
6. นายเอกนรินทร์  สร้อยศรี 
7. นางสาวลัดดา  เชิดชมกลิ่น 
8. นายเอกลักษณ์  สุขท้ังโลก 
9. นางสาวอาริษา  ศรีเจริญ 
10. นางสาวพรพรรณ  ภักดี 
11. นายคุณากร  แก้วคําภา 
12. นายตะวัน  ไพศาลธนากร 
13. นายรัฐสิทธ์  เสริมสัย 
14. นายสุรัตน์  จานทอง 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 35306 
ชั้น 3 อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

19. 22 - 24 ก.ค. 58 การดําเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการศึกษา คร้ังท่ี 
31 (31st WUACA)  

1. อาจารย์ปฏิคม  ทองจริง 
2. นายคุณากร  แก้วคําภา 
3. นายเอกลักษณ์  สุขท้ังโลก 
4. นายรัฐสิทธ์ิ  เสริมสัย 
5. นายสุรัตน์  จานทอง 
6. นายนพเดช  อยู่พร้อม 

อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จังหวัดสงขลา 

20. 28 ก.ค. 58 การจัดทําข้อมูลตาม
มาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 

1. นายเอกลักษณ์  สุขท้ังโลก ห้องแกรนด์บอลรูม  
ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูร่ี 
พาร์ค กทม. 

21. 21 ส.ค. 58 โครงการพัฒนาทักษะการ
ใช้ระบบสารสนเทศแก่
บุคลากร หลักสูตร การใช้
งาน Office 365  

1. นายพงษ์นที  ศิลาอาศน์ 
2. นางสาวชมจันทร์  ลีลาภรณ์ 
3. นายสุรัตน์  จานทอง 
4. นายนพเดช  อยู่พร้อม 
5. นายปริญญา  ภารดีรุจิรา 
6. นางสาวลัดดา  เชิดชมกลิ่น 
7. นางสาวรุ่งรัตน์  เชื้อแก้ว 
8. นายภาณุวง  เมฆไพบูลย์ 
9. นายตะวัน  ไพศาลธนากร 
10. นายเอกลักษณ์  สุขท้ังโลก 
11. นางสาวอาริษา  ศรีเจริญ 
12. นางสาวอังคณา  วุฒิ 
13. นายเอกนรินทร์  สร้อยศรี 
14. นายคุณากร  แก้วคําภา 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 35306 
ชั้น 3 อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 
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ลําดับ ระยะเวลา 
หลักสูตร/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา สถานท่ี 

21. 
(ต่อ) 

  15. นายธีรวุฒิ  สิทธิประภา 
16. นายรัฐสิทธ์ิ  เสริมสัย 
17. นางปรียาภรณ์  ศิริไสยาสน์ 
18. นางสาวพรพะวา  นิยมวานิช 
19. ว่าท่ีร้อยตรีกองพล  เจิมพักตร์ 
20. นางสาวจรรยา  วัชชา 
21. นางสาวจตุพร  พุทธิศา 
22. นางสาวบุปผา  ภูมิพ้ืนผล 
23. นางเจียมจิต  บวชไธสง 
24. นางอินธิรา  สังคีรี 
25. นางสาวกรณิกา  นามวงศ ์
26. นางสาวสุกัญญา  สีมีแสง 

 

22. 31 ส.ค. – 2 ก.ย. 
58 

โครงการทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

1. อาจารย์ณัฐกาญจน์  พ่ึงเกิด 
2. อาจารย์วิชาญ  ทุมทอง 
3. นางมาลีวัลย์  นิโรจน์ 
4. ว่าท่ีร้อยตรีกองพล  เจิมพักตร์ 
5. นายพงษ์นที  ศิลาอาศน์ 
6. นายสุรัตน์  จานทอง 
7. นางสาวชมจันทร์  ลีลาภรณ์ 
8. นางสาวเกื้อกูล  พัฒนธัญญา 
9. นางสาวดาราวรรณ  สุวรรณทา 
10. นางสาวสุกัญญา  สีมีแสง 
11. นางสาวจตุพร  พุทธิศา 
12. นายคุณากร  แก้วคําภา 
13. นายเอกลักษณ์  สุขท้ังโลก 
14. นายเอกนรินทร์  สร้อยศรี 
15. นายรัฐสิทธ์ิ  เสริมสัย 
16. นายนพเดช  อยู่พร้อม 
17. นางธิดารัตน์  เทพอรุณ 

ไทรโยค วิว ราฟ์ท 
อําเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี 

23. 14 ก.ย. 58 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

1. นางสาววิไลลักษณ์  รักตะ
สุวรรณ 
2. นายตะวัน  ไพศาลธนากร 

หอประชุมรําไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

24. 15 ก.ย. 58 การบันทึกข้อมูลจัดซ้ือจัด
จ้างผ่านระบบ e-GP ระยะ
ท่ี 3 

1. นางมาลีวัลย์  นิโรจน์ 
2. นางอัญชลี  เมืองสูน 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 35306 
ชั้น 3 อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

25. 15 – 17 ก.ย. 58 โครงการพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากร ประจําปี 2558 

1. นางสาววิไล  พ่อค้า 
2. นางอุไร  แสงชื่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี 
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โครงการบริการวิชาการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจําปีงบประมาณ 2558 
 
 

 สําหรับในปีงบประมาณ 2558 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการให้บริการ
วิชาการตามพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 6 โครงการ คือ 
 1.  โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 2.  โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีการศึกษา (eDLTV) 
 3.  โครงการฝึกอบรมด้าน ICT แก่ชุมชน 
 4.  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
 5.  โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่ชุมชุน  
 6.  โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 
 

 1.  โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสารสนเทศ ได้มอบหมายให้หอสมุดกลาง เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง
ให้สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพ่ือให้จํานวนทรัพยากรสารสนเทศได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย พอเพียงและตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ สําหรับในปีงบประมาณ 2558 น้ี จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้ทั้งสิ้นจํานวน 312 รายการ      
อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือต่าง ๆ เป็นต้น 
 

 2.  โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (eDLTV) 
  โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (eDLTV) ในปีงบประมาณ 2558 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ รวม 4 กิจกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้และสร้างสื่อ 
eDLTV ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษานําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนให้กับบุคลากรทาง
การศึกษาและนักเรียน 
 

    วันที่ 23 ธันวาคม 2558 กิจกรรมอบรมหลักสูตร “ONE DAY CAMP : สนุกคิด 
สะดวกใช้ สร้างสรรค์ได้ด้วย eDLTV” ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี เขต 1 และเขต 2 รวมทั้งสิ้นจํานวน 207 คน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยะณัฐ  
บุญรอดรักษ์  อาจารย์โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา และนายสมพงษ์  เส้งมณีย์  นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 

    วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2558 กิจกรรมอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ 
eDLTV” มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรีและระยอง รวมทั้งสิ้นจํานวน 61 คน 
ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. ประพรรธน์  พละชีวะ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม         
เพ่ือการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และอาจารย์สาธิต  สุวรรณเวช อาจารย์ประจํา
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ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รําไพพรรณี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
      วันที่ 23 มิถุนายน 2558 กิจกรรมอบรมหลักสูตร “ONE DAY CAMP : สนุกคิด 
สะดวกใช้ สร้างสรรค์ได้ด้วย eDLTV” ครั้งที่ 3 มีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
จันทบุรี ระยองและตราด รวมทั้งสิ้นจํานวน 93 คน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยะณัฐ  บุญรอดรักษ์  อาจารย์
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้      
แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
      วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2558 กิจกรรมอบรมหลักสตูร “การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ 
eDLTV”  มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาตราด รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 170 คน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ภูวดล  บัวบางพลู อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และอาจารย์สาธิต  สุวรรณเวช อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มาเป็นวิทยากรให้
ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 

    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 89.30     
มีความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 89.00        
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3.  โครงการฝึกอบรมด้าน ICT แก่ชุมชน 
         วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้าน ICT แก่ชุมชน หลักสูตร “การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์”                
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีผู้เข้ารับการอบรม
มาจากโรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ บุคคลทั่วไปในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราดและจังหวัดใกล้เคียง        
รวมท้ังสิ้น 59 คน ได้รับเกียรติจากนายรัฐสิทธ์ิ  เสริมสัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้           
แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์เพ่ิมมากขึ้น เพ่ิมศักยภาพให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนําความรู้เก่ียวกับการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ที่ได้รับไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม รวมทั้งเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นเครือข่ายต่อกัน 

         ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.40 มีความรู้ 
ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 83.30                 
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  4.  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
       วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2558  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ “การยกระดับความร่วมมือสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏทั่วประเทศ” ณ  เดอะซินนาม่อน รีสอร์ท แอนด์ สปา มีการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ อาทิเช่น การบรรยาย
หัวข้อ “กรอบแนวคิดและโครงการความร่วมมือสําหรับเครือข่ายห้องสมุด : Conceptual Framework and 
Co-operative Project for Library Network” หัวข้อ “แนวคิดและวิธีการสร้างกรอบความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายห้องสมุด” ได้รับเกียรติจากอาจารย์อํานาจ  วงษ์สมิง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ งานประสาน   
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ และหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมร่วมสมัยในองค์กร : Information Technology and Innovation Trends in Organizations  
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา  บุศรา ประธานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อดีตผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ สถาบันพระจอมเกล้า    
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรให้ความรู้  ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ีเป็นผู้บริหารและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 25 ราชภัฏ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมหาแนวทางการดําเนินงาน การแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของสํานักวิทยบริการ      
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังอํานวยประโยชน์และความคุ้มค่า      
ด้านข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ยกระดับเครือข่าย        
ในเรื่องของการบริการ กระบวนการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศรวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้ติดตาม
ความก้าวหน้าในวงการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ร่วมกัน 
 

         ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80.60 มีความรู้ 
ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 84.60 และมีการนําไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 85.80                 
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 5.  โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่ชุมชุน 
  วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2558 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย            
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่ชุมชน หลักสูตร “การใช้งาน 
Google Application เพ่ือการศึกษา” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  มีผู้เข้ารับการอบรมมาจากโรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ ในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง      
และตราด รวมท้ังสิ้น 40 คน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ภูวดล  บัวบางพลู อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และอาจารย์นที  ยงยุทธ  อาจารย์ประจําคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์       
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้งาน Google Application      
มีศักยภาพสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเป็นเครือข่ายต่อกัน  
 

         ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 86.40 มีความรู้ 
ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 87.20                 
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 6. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด  
  โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ในปีงบประมาณ 2558 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยหอสมุดกลาง ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ รวม 2 กิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและ
คณาจารย์ เห็นความสําคัญของห้องสมุดและรู้จักใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มีนิสัยรักการอ่าน 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในห้องสมุดได้นําความรู้ที่ได้รับจากเข้าร่วมกิจกรรม  
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้และเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นที่รู้จักต่อชุมชนและสังคม   
 

    วันที่ 23 มิถุนายน 2558 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “หนังสือทํามือ...    
สื่อการอ่าน” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออก อาทิเช่น จังหวัดจันทบุรี ระยองและ
ตราด รวมทั้งสิ้นจํานวน 121 คน ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิตยา ต่อประสิทธ์ิกุล โรงเรียนบ้านดอนสูง 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

    วันที่ 24 มิถุนายน 2558 กิจกรรมค่ายรักการอ่าน “Library Camp’58” มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคตะวันออก อาทิเช่น จังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด รวมทั้งสิ้นจํานวน 
163 คน ได้รับเกียรติจากนายอรุณ แพทย์โอสถ และนายสุธี วู้ประเสริฐ นักวิชาการ สํานักศิลปวัฒนธรรม     
และพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ากิจกรรม 
 

    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.00    
มีความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 94.10 และมีการนําไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 93.00 
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หอสมุดกลาง 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการของหอสมุดกลาง  ประจาํปี 2558 

 1.  โครงการบาํรุงรักษาระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
 ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีบทบาทท่ีช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก  
หอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทําโครงการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ขึ้น เพ่ือบํารุงรักษาระบบต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์แม่ข่าย                     
อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่าย ให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเ น่ือง มีความน่าเ ช่ือถือ                      
ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้ระบบ ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์  
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่ งในปีงบประมาณ 2558                       
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ได้รับการบํารุงรักษา จํานวน 1 เครื่อง  

 2.  โครงการจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ 
 โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จัดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหม่     
สําหรับบริการให้เพียงพอ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีจํานวนหนังสือแต่ละสาขาวิชา                  
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทันสมัย ซึ่งโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณ                    
ในการดําเนินงาน จํานวน 400,000 บาท โดยมีการดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังน้ี 
 

รายการ ไตรมาสท่ี 1 
(จํานวน/ราคา) 

ไตรมาสท่ี 2 
(จํานวน/ราคา) 

ไตรมาสท่ี 3 
(จํานวน/ราคา) 

ไตรมาสท่ี 4 
(จํานวน/ราคา) 

รวม 
(จํานวน/ราคา) 

1. วารสาร/หนังสือพิมพ์ 
(รายเดือนและสมัคร
สมาชิก) 

265 รายการ  
53,305 บาท 

262 รายการ 
44,469 บาท 

258 รายการ  
45,182 บาท 

258 รายการ 
45,830 บาท 

1,043 รายการ 
188,786 บาท 

2. หนังสือท่ัวไป ภาษาไทย - - 214 เล่ม 
58,196.15 บาท 

 214 เล่ม 
58,196.15 บาท 

3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) 

- 14 เล่ม 
80,629.85 บาท 

10 เล่ม 
70,271.18 บาท 

- 24 เล่ม 
150,901.03 บาท 
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ไตรมาส

ไตรมาส

ไตรมาส

ไตรมาส

สถิติ

แ

 

 

 

3.  โครงกา
  

สารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ส
ทรัพยากรส
ให้บริการ ห
และความถู
ระบบฐานข้
3 เดือน โดย

การพัฒนาบ
  1.1
ระบบฐานข้
  ตาม
(Union Ca
บริหารจัดก
บรรณานุกร
มหาวิทยาลั
พร้อมทั้งได้มี

58 สํานักวิทยบ

0

สท่ี 1

สท่ี 2

สท่ี 3

สท่ี 4

รวม

แผนภูมิแสดง

รบํารุงรักษาร
หอสมุดกลา
ของห้องสมุด

สามารถคัดเลื
สารสนเทศแก่
หอสมุดกลาง จึ
ถูกต้องของระ
้อมูล หอสมุด
ยมีเจ้าหน้าที่จ

บคุลากร 
1  ฝึกอบรม 
ขอ้มูล สหบรร
มที่ สํานักงาน
talog) สําหรั
การฐานข้อมู
รมระหว่างกัน
ัย/สถาบัน กล
มีการประชุมห

บริการและเทคโ

50000

การจัดหาทรั

ระบบห้องสมุ
าง สํานักวิทย
ด โดยใช้ระบบ
อก จัดหา จั

ก่ผู้ใช้บริการได
 จงึจําเป็นต้อง
บบที่ตรงกับค

ดกลาง มีการดํ
จากบริษัทบุ๊คโ

 เรื่อง “แนว
รณานุกรม แล
นคณะกรรมกา
รับสถาบันอุดม
มูลสหบรรณา
น โดยในระย
ลุ่มที่ 1 จํานว
หารือร่วมกันกั

58

45,8

45,1

44,46

53

โนโลยีสารสนเ
     

100000

พัยากรสารส

มุดอัตโนมัติ V
ยบริการฯ มี
บห้องสมุดอัต
ดหมวดหมู่ ท
ด้อย่างถูกต้อง
มีการบํารุงรัก
ความต้องการ
ดําเนินการบําร
โปรโมช่ัน แอน

ทางปฏิบัติใน
ละการใช้งาน
ารการอุดมศึก
มศึกษา โดยม
านุกรม เพ่ือ
ะที่ผ่านมาได้
วน 24 แห่ง 
กับกลุ่มที่ 2 ได

8,196.15 

830 

70,271.18 
182 
58,196.15 

69 
80,629.8

3,305 

เทศ มหาวิทยาล
           

150000

สนเทศ ประจํา

VTLS 
มีระบบสารส
ตโนมัติ VTLS
ทํารายการค้น
ง รวดเร็ว ปร
กษาระบบห้อง
รของผู้ใช้อีกท
รุงรักษาห้องส
นด์ เซอร์วิส  

นการลงรายก
นโปรแกรม U
กษา ได้ดําเนิน
มอบให้มหาวิท
ใช้เป็นระบบ

ด้ดําเนินการท
 เข้าสู่ฐานข้อม
ด้แก่ ห้องสมุด

150

5 

ลัยราชภัฏรําไพ

200000

าปงีบประมาณ

นเทศในการ
S ซึ่งระบ
นหา เผยแพร
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน เพ่ือนําข้อมูลในการประชุมหารือมาเป็นต้นแบบ ในการวิเคราะห์รายการบรรณานุกรม และ
ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขรายการบรรณานุกรมให้เป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการฯ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดําเนินงานในด้าน
การจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศให้รวดเร็วย่ิงขึ้น อันเป็นรากฐานของการพัฒนาการศึกษา และเพ่ือทําให้
เกิดความเข้าใจตรงกันในหลักเกณฑ์ของการลงรายการทางบรรณานุกรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน                     
ทุกมหาวิทยาลัย 

  1.2  ฝึกอบรม เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนา
เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย ( ThaiLIS ) ประจําปี 2558” 
  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งกําหนดการการฝึกอบรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยดําเนินการจ้างให้ บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จํากัด เป็นผู้จัดการอบรมฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 7 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย  

   1) ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete  
   2) ฐานข้อมูล ACM Digital Library  
   3) ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal             
   4) ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library  
   5) ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global  
   6) ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal  
   7) ฐานข้อมูล Web of Science และแนะนําฐานข้อมูลใหม่ ฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi                  

สําหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันในเขตภาคกลาง เพ่ือให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร
ในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมทักษะในการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และนําความรู้ที่ได้จากการสืบค้นไปใช้พัฒนาการศึกษาต่อไป 

    
   1.3  ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ

ห้องสมุดในประเทศไทย ( ThaiLIS ) ประจําปี 2558 
   ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งกําหนดการการฝึกอบรมฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ โดยดําเนินการจ้างให้ บริษัท EBSCO INTERNATIONAL, INC. และ EMERALD GROUP 
PUBLISHING LIMITED เป็นผู้จัดการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 6 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย  
    1) ฐานข้อมูล EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS) PLUS FULL TEXT  

    2) ฐานข้อมูล ACADEMIC SEARCH COMPLETE  
    3) ฐานข้อมูล COMPUTER & APPLIED SCIENCES COMPLETE             
    4) ฐานข้อมูล EDUCATION RESEARCH COMPLETE  
    5) ฐานข้อมูล H.W. WILSON (12 Subjects)  
    6) ฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT ( EM92 )  

   แนะนํ าฐานการใ ช้ งานหนังสื อ อิ เล็ กทรอนิกส์  ebooks on EBSCOhost สํ าหรับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันในเขตภาคกลาง เพ่ือให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย 



รายงานประจําปี 2558 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี      หน้า 35 
                  

และบุคลากรในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มทักษะในการสืบค้น
ข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และนําความรู้ที่ได้จากการสืบค้นไปใช้พัฒนาการศึกษาต่อไป 

    1.4 ฝึกอบรม เรื่อง “การใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English” 
    ตามที่บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จํากัดได้เปิดการทดลองใช้งานโปรแกรม  
ฝึกภาษา โปรแกรม Access English ของสํานักพิมพ์ Knowledge Transmission และฐานข้อมูล
มัลติมีเดียของสํานักพิมพ์ Binumi เพ่ือให้บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีความรู้ในการใช้งาน
ฐานข้อมูลทั้งสองข้างต้น และนําความรู้เบ้ืองต้นไปประชาสัมพันธ์ และแนะนําการใช้ฐานข้อมูล              
ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุดได้อีกด้วย 

 
การดําเนินงานอ่ืนๆ ของหอสมุดกลาง 

   จัดทําห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ                 
และโรงเ รียนตํารวจตระเวนชายเวนชายแดนบ้านคลองแดง  จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่                 
19 - 23 มกราคม  2558 เ น่ืองจากสมเ ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี                 
จะเสด็จพระราชดําเ นินทรงปฏิบั ติพระราชกรณีย กิจ  ที่ โรง เ รียนตํารวจตระเวนชายแดน                 
สิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายเวนชายแดนบ้านคลองแดง                 
ในวันที่ 30 มกราคม 2558 จังหวัดจันทบุรี 
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ประมวลภาพ “จัดทําห้องสมุดโรงเรยีน” 
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โครงการส่งเสริมการอ่าน 
   การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความสําคัญต่อการเรียนรู้ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้              
ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การตอบสนองและการใช้จินตนาการ 
เป็นต้น การอ่านจึงสัมพันธ์กับการทํางานของสมอง การตอบสนองทางร่างกายและอารมณ์ ซึ่งจะส่งผลไปถึง
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพ ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของผู้อ่านด้วยคุณค่าดังกล่าว หอสมุดกลาง 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมุ่งจัดโครงการ “ส่งเสริมการอ่าน” ขึ้นเพ่ือปลูกฝังสมาชิก
หอสมุดกลางให้มีนิสัยรักการอ่าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการดํารงชีวิตของสมาชิกทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ปีการศึกษา 2558 มีสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากโครงการดังกล่าว 4 ประเภท ดังน้ี 

 
 
 
 
สมาชิกประเภทอาจารย์   

รางวัลที่ ๑ ดร.ธนิก  คุณเมธีกุล อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 
รางวัลที่ ๒ อาจารย์กรองทอง  จุลิรัชนีกร อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 

รางวัลที่ ๓ อาจารย์นิศากร  หวลจิตร์ อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ 

 
สมาชิกประเภทพนักงานของมหาวิทยาลัย 

รางวัลที่ ๑ นางสาวอัมรา  อินพ่ึง พนักงานประจํากองพัฒนานักศึกษา 
รางวัลที่ ๒ นางพรรษา  อยู่ถาวร พนักงานประจํากองบริการการศึกษา 
รางวัลที่ ๓ นางสาวศศิวิมล  มิ่งมีชัย พนักงานประจํากองพัฒนานักศึกษา 
 
สมาชิกประเภทนักศึกษาภาคปกติ 

รางวัลที่ ๑ นางสาวอนงค์พร  ฉุยฉาย วิชาเอกคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 
รางวัลที่ ๒ นางสาวรุจิรา  ดีมงคล วิชาเอกภาษาไทย    คณะครุศาสตร์ 
รางวัลที่ ๓ นางสาวนิลาวัลย์ วรรณวิจิตร วิชาเอกคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ 

 
สมาชิกประเภทนักศึกษาภาคพิเศษ 
รางวัลที่ ๑ นายอาจหาญ  จันทร์สว่าง วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ 
รางวัลที่ ๒ นางสาวสุณิสา  แพทย์พิพัฒน์ วิชาเอกการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
รางวัลที่ ๓ นางสาวอภินันท์  จันทร์ศรีทอง วิชาเอกการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
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ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการอ่าน” 
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ตารางการให้บริการ ปีงบประมาณ 2558 

บริการ สถิติการใหบ้รกิาร หน่วยนบั 
1. บริการยืม 26,653 ครั้ง 
2. บริการคืน 26,605 ครั้ง 
3. บริการสืบค้นข้อมูล Opac 396,760 ครั้ง 
4. บริการสิ่งพิมพ ์

- หนังสือทั่วไป  ภาษาไทย 19,783 เล่ม 

- หนังสือทั่วไป  ภาษาอังกฤษ 283 เล่ม 

- งานวิจัย 1,144 เล่ม 

- บทคัดย่อวิทยานิพนธ ์ 9 เล่ม 

- ปริญญานพินธ ์ 23 เล่ม 

- ผลงานอาจารย์ 57 เล่ม 

- ภาคนพินธ ์ 98 เล่ม 

- รายงานประจําป ี 11 เล่ม 

- วิทยานพินธ ์ 1,663 เล่ม 

- สารนิพนธ ์ 59 เล่ม 

- สิ่งพิมพ์รัฐบาล 131 เล่ม 

- นวนิยาย 2,543 เล่ม 

- หนังสือเยาวชน 318 เล่ม 

- เรื่องสั้น 185 เล่ม 

- พ๊อตเก็ตบคุส ์ 45 เล่ม 
- CD-ROM 7 รายการ 

- DVD 32 รายการ 

- VCD 18 รายการ 

- ACD 3 รายการ 

- ความรู้ตลาดหลักทรพัย์ 45 เล่ม 
5. บริการอินเตอร์เน็ต 17,781 ครั้ง 
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ติการคนืทรพั
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ตุลาค
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ธันวา
มกรา
กุมภ
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พฤษ
มิถุน
กรกฎ
สิงหา
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รวมท

0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ต.ค.-57 พ
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นกัวิทยบริการแ

พยากรสารสน
57 - กันยายน
คม (2557)  
ศจิกายน (255
าคม (2557)  
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าพันธ์ (2558
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ายน (2558)  
ษภาคม (2558
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ฎาคม (2558)
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.ย.-57 ธ.ค.-57
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น 2558 
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8)  
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)  
        
        
                

ม.ค.-58 ก.พ.-58

2,407 

3,07

สารสนเทศ มหา
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1,572 
302 
2,407 
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1,901 
2,507   
434   
908 
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      3,801 
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สถิติค่าปรั
เดือนตุลา
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58 สํานักวิทยบ

รับทรัพยากรส
คม 2557 - กั

ตุลาคม (25
พฤศจิกายน
ธันวาคม (2
มกราคม (2
กุมภาพันธ์ 
มีนาคม (25
เมษายน (2
พฤษภาคม
มิถุนายน (2
กรกฎาคม 
สิงหาคม (2
กันยายน (2
รวมทั้งสิน้ 

ต.ค.-57 พ.ย.-57

23,455 
22,52

บริการและเทคโ

สารสนเทศ 
กันยายน 2558
557)  
น (2557) 
2557)  
2558)  
 (2558) 
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2558)   
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2558)   
2558)   
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สถิติทรั
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อทั่วไป ภาษาอ
าย/เรื่องสั้น/พ็
ัย/วิทยานิพน
ออ้างอิง 
พ์รัฐบาล/รายง
ทัศนวัสดุ 

ผนภูมิแสดง

บริการและเทคโ

รัพยากรสาร

ประเภทท
ไทย 
อังกฤษ 
พ็อคเก็ตบุ๊คส์/ห
ธ์/ปริญญานพิ

งานประจําปี 

สถิติทรัพยา
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ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2558 

สถิติข้อมูลจํานวนทรัพยากรศูนย์เทคโนโลยีการศึกษามีทรัพยากรท่ีบริการท้ังหมด ดังนี ้

ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวน 
1 กล้องวีดิโอดิจิตอล 4 ตัว 
2 โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง 
3 เครื่องเสียง 3 ชุด 
4 กล้องถ่ายภาพ 1 ตัว 
5 ไมโครโฟนไร้สาย 3 ชุด 
6 เครื่องเล่น DVD 3 เคร่ือง 
7 เครื่องกระจายสัญญาณภาพ 1 เคร่ือง 

 

 

 

สถิติการให้บริการ ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2557– กันยายน 2558 

ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวน 
1 บริการโสตทัศนูปกรณ์  40 ครั้ง 
2 ถ่ายวีดิทัศน์ 7 ครั้ง 
3 ผลิตงานกราฟิก 50 ช้ิน 
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1.  โครงการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา 
ผลการดําเนนิงาน มีการผลติสื่อการศึกษา ดังนี ้

 

ประเภทสื่อ จํานวน (ชิ้นงาน) 
สื่อการประชาสัมพันธ์ 50 
วีดีโอการเรียนการสอน 49  
สื่อการสอนสําหรับเด็ก 4 
สื่อ CAI 2 
วีดีโออ่ืนๆ 7 

รวม 112 
 

สื่อการประชาสัมพันธ ์จํานวน 50 ชิ้นงาน 
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ww.vod.rbru

ัสวิชา 
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ทคโนโลยีสาร
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ชื่อวิชา 
าสัมพันธ์ 
นกรีต 
พยากรมนุษย์ 
สนเทศเพ่ือกา
รสอนกีฬาแฮน
ศวกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

าวิทยาลัยราชภั
  

า รวม 49 ชิ้น

 

 
ารเกษตร 
นด์บอล 

ภฏัรําไพพรรณี 

้นงาน 

ปีกา

ปีกา

      หน้า 48 

ระยะเวลา 

ารศึกษา 1/25
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สื่อการสอนสําหรับเด็ก จํานวน 4 เรื่อง 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทานชาวนากับงูเห่า 
Link : http://goo.gl/li0GU0 

 

นิทานมนุษย์เงินเดือน 
Link : http://goo.gl/i2fdEO 
 

นิทานห่านทองคํา 
Link :http://goo.gl/aQYQVp 
 

นิทานเทียนแขง่แสง 
Link :http://goo.gl/hNLBg8 
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สื่อ CAI จํานวน 2 เรื่อง 

เศรษฐกิจพอเพียง 
Link : http://goo.gl/1Jk5Ms 

 

                                                                                       
 

 

 

 

                                                                                          

 
ค่านิยม 12 ประการ 

Link :http://goo.gl/VTZNZL 
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ๆ จํานวน 7 ชิ

บริการและเทคโ

ชิ้นงาน 

โนโลยีสารสนเ
     
เทศ มหาวิทยาล
           

ลัยราชภัฏรําไพ

สัปดา
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การ
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น้า 51 

 2558 
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รื่องคอมพิวเต
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การเผยแพร่สือ่ eDLTVให้กับโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน 
Link : https://goo.gl/eZLT5D 
 

การสร้างข้อสอบบนระบบออนไลน์ โดย
ใช้ Google Docs 
Link : https://goo.gl/KC2Jy2 
 

การสร้างข้อสอบบนระบบออนไลน์ โดย
ใช้ Google Docs 
Link : https://goo.gl/KC2Jy2 
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2. โครงกา
ผลการดํา
1. ระบบ A
 http://a

จํ
 จํ
2. ระบบ 
 http://w

จํ
 จํ
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ารพฒันาระบ
าเนนิงาน  มีร
Atutor    
tutor.rbru.a
จาํนวนรายวิชา
จาํนวนสมาชิก
Moodle  

www.learnin
จาํนวนรายวิชา
จาํนวนบทเรีย

บริการและเทคโ

บบบรหิารการ
ระบบการเรียน

c.th/ATutor
า   1
ก  7

g.rbru.ac.th/
า    7
นทั่วไป 2

โนโลยีสารสนเ
     

รจัดการเรียน
นการสอนผ่าน

r/login.php 
140   รายวิ
7,413   คน 

/  
7   รายวิ
2 เรื่อง 

เทศ มหาวิทยาล
           

นการสอนผา่น
นเครือข่าย 2 

 
ชา 

ชา  
      

ลัยราชภัฏรําไพ

นเครือข่ายคอ
  ระบบ คือ 

 

พพรรณี      หน
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2558 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (งบรวมสํานกัวิทยฯ) 
  ผลการดําเนินงาน 
  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 83.23 
 2. โครงการฝึกอบรมด้าน ICT แก่ชุมชน 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. จํานวนผู้เขา้อบรมจํานวน 59 คน 
 2. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 91.40 
  3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ร้อยละ 83.80 
 3. โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ใหน้ักศึกษา 
  ผลการดําเนินงาน 
 1. จํานวนผู้เขา้อบรมจํานวน 20 คน 
 2. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 92.80 
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 4. โครงการพัฒนาทักษะการใชร้ะบบสารสนเทศแก่ผู้บรหิารและบคุลากร 
  ผลการดําเนินงาน 
 ครั้งที่ 1 หลักสตูร “การเขียนโปรแกรม Java Script เบ้ืองต้น” 
 1. จํานวนผู้เขา้อบรมจํานวน 12 คน 
 2. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 86.40 
 
 ครั้งที่ 2 หลักสตูร “เคล็ดไม่ลบั กับ Smart phone” 
 1. จํานวนผู้เขา้อบรมจํานวน 18 คน 
 2. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 92.40 
 ครั้งที่ 3 หลักสตูร “การใช้งาน Office 365” 
 1. จํานวนผู้เขา้อบรมจํานวน 33 คน 
 2. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 90.40 
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 5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หอ้ง 35302 
  ผลการดําเนินงาน 
  ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 6. โครงการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  ผลการดําเนินงาน 
  ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจร้อยละ 88.00 
 7. โครงการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์สาํหรบัฝึกอบรม 
  ผลการดําเนินงาน 
  ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจร้อยละ 94.40 
 8. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 
  ผลการดําเนินงาน 

  มีการดําเนินงานบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการทั่วไป, สําหรับอบรม, สําหรับ   
การเรียนการสอนปีละ 2 ครั้ง ซึ่งทั้ง 3 ห้องมีความพึงพอใจดังน้ี 

  1. ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับบริการทั่วไปมีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.00 
  2. ผู้ใช้บริการสําหรับฝึกอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 94.40 
  3. ผู้ใช้บริการสําหรับการเรียนการสอนมีความพึงพอใจร้อยละ 80.60 
  สรุปทั้ง 3 ห้อง ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
 9. โครงการให้บริการซ่อมบํารงุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
  ผลการดําเนินงาน 
  ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจร้อยละ 87.40 
 10. โครงการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอรส์ญัจร 
  ผลการดําเนินงาน 
  เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการบํารุงรักษา 137 เครื่อง 
 11. โครงการเชา่ซ้ือซอฟต์แวร์ลขิสิทธิ์ (Microsoft EES Desktop Package (Renew) 
  ผลการดําเนินงาน 
  ดําเนินการแล้ว 
  โปรแกรมลิขสทิธ์ิ 2 โปรแกรม  ได้แก่ 1. ระบบปฏิบัติการ 2. ชุดโปรแกรมสํานักงาน 
 12. โครงการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับยืนยันตัวตนและระบบเก็บข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ 
  ผลการดําเนินงาน 
  ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 13. โครงการบํารุงรักษาระบบสาํรองไฟฟา้ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Generator+UPS) 
  ผลการดําเนินงาน 
  ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 14. โครงการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอรเ์น็ตสาํหรับเสน้ทางสาํรอง เส้นทางที่ 1 
  ผลการดําเนินงาน 
  ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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 15. โครงการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอรเ์น็ตสาํหรับเสน้ทางสาํรอง เส้นทางที่ 2 
  ผลการดําเนินงาน 
  ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 16. โครงการขยายและปรบัปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอรข์องมหาวิทยาลัย 
  ผลการดําเนินงาน 
  ในปีงบประมาณ 2558 มีการขยายและปรบัปรุงเครือข่ายจํานวน 9 จุด ดังน้ี 
  1. ติดต้ังระบบเครือข่ายอาคาร 100 ล้าน 
  2. ภาควิชาฟิสิกส์ 
  3. ภาคชีววิทยา 
  4. คณะอัญมณีศาสตร์ฯ 
  5. ระบบเช่ือมต่อ Fiber Optic อาคารศิลปะ 
  6.ปรับปรุงระบบ Wireless ที่อาคารคณะ เทคโนโลยีการเกษตร (หลังเก่า) 
  7. ติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สายอาคาร 4 จํานวน 3 จุด 
  8. ติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สายอาคาร 35 จาํนวน 1 จุด 
  9. ติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สายอาคารสํานักศิลปะฯ จํานวน 1 จุด 
 17. โครงการบํารุงรักษาอุปกรณร์ักษาความปลอดภัยเครือขา่ย (Firewall) 
  ผลการดําเนินงาน 
  ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 18. โครงการบํารุงรักษาอุปกรณเ์ชื่อมต่อสญัญาณอินเทอรเ์นต็แบบหลายทาง (Load Balance) 
  ผลการดําเนินงาน 
  ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 19. โครงการสํารวจความพึงพอใจระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
  ผลการดําเนินงาน 
  ความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 75.80 
 20. โครงการปรับปรุงระบบตรวจสอบเครือข่าย 
  ผลการดําเนินงาน 
  ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 21. โครงการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
  ผลการดําเนินงาน 
  ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากบริษัทฯ ไม่รับต่อประกัน 

 22. โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(MIS), ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-doc), ระบบบริการการศึกษา (REG) 

  ผลการดําเนินงาน 
  ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  (ขอเปลี่ยนงบประมาณไปจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย) 
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 2557 
 2557 
วาคม 2557  

ม 2558 
ม 2558 

และเทคโนโลยีสา

รกิารห้องปฏิบ
าณ 2558 (1 

ส
ส
ส
ศู

57 ธ
57 ส

ม
ส
ส

 สํ
 ส
57 สํ

ส
 สํ
 สํ

สํ
ส

 ก
ส
ส

ารสนเทศ มหา
             

 
บติัการคอมพิ
 ตุลาคม 255

สมาคมประกนั
สมาคมประกนั
สมาคมประกนั
ศูนย์ป้องกันแล
ธนาคารออมสิ
สถาบันวิจัยแล
มหาวิทยาลัยร
สมาคมประกนั
สมาคมประกนั
สาํนักวิทยบรกิ
สถาบันวิจัยแล
สาํนักงานสถิติ
สมาคมประกนั
สาํนักวิทยบรกิ
สาํนักงานจังห
สาํนักวิทยบรกิ
สถาบันวิจัยแล
กองกลาง สํานั
สมาคมประกนั
สมาคมประกนั

วิทยาลัยราชภั
  

พิวเตอร์/ห้องป
57 - 30 กันย

หน่ว
นชีวิตไทย 
นชีวิตไทย 
นชีวิตไทย 
ละบรรเทาสาธ
น 
ละพัฒนา  
ราชภัฏรําไพพ
นชีวิตไทย 
นชีวิตไทย 
การและเทคโน
ละพัฒนา 
ติ 
นชีวิตไทย 
การและเทคโน
วัดจันทบุรี 
การและเทคโน
ละพัฒนา 
นักงานอธิการบ
นชีวิตไทย 
นชีวิตไทย 

ัฏรําไพพรรณี 

ประชุม 
ยายน 2558) 

วยงาน 

ธารณภัย เขต

รรณี 

นโลยีสารสนเท

นโลยีสารสนเท

นโลยีสารสนเท

บดี 
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ทศ 

ทศ 

ทศ 
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ลําดั
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

านประจําป 255

ดับที ่
0 1 กุม
1 6 กุม
2 7 - 8
3 15 กุ
4 19 - 
5 28 กุ
6 1 มีน
7 8 - 1
8 10 - 
9 11 มี
0 15 มี
1 14 - 

2 25 - 
3 29 - 
4 29 มี
5 26 เม
6 2 - 3
7 10 พ
8 20 พ
9 23 พ
0 23 - 
1 24 พ
2 27 พ
3 30 - 
4 7 มิถุ
5 8 - 1
6 21 มิ
7 23 มิ
8 24 มิ
9 4 กรก
0 5 กรก
1 7 - 8
2 8 กรก
3 15 ก

58 สํานักวิทยบ

วัน เดือ
ภาพันธ์ 2558
ภาพันธ์ 2558

8 กุมภาพันธ์ 2
มภาพันธ์ 255
 20 กุมภาพัน
มภาพันธ์ - 1 

นาคม 2558 
3 มีนาคม 25

 11 มีนาคม 2
นาคม 2558 
นาคม 2558 
 27 มีนาคม 2

 26 มีนาคม 2
 29 มีนาคม 2
นาคม 2558 
มษายน 2558
3  พฤษภาคม 
พฤษภาคม 25
พฤษภาคม 25
พฤษภาคม 25
 24 พฤษภาค
พฤษภาคม 25
พฤษภาคม 25
 31 พฤษภาค
นายน 2558 
2, 15 - 19 มิ
ถุนายน 2558
ถุนายน 2558
ถุนายน 2558
กฎาคม 2558
กฎาคม 2558

8 กรกฎาคม 2
กฎาคม 2558
รกฎาคม 255

บริการและเทคโ

อน ป ี
8 
8 
2558 
58 
ธ์ 2558 
 มีนาคม 255

558 
2558 
 
 
2558 

2558 
2558 
 
8 
 2558 
58 
58 
58 
ม 2558 
58 
58 
ม 2558 
 
มิถุนายน 255
8 
8 
8 
8 
8 
2558 
8 
58 

โนโลยีสารสนเท
     

สมาคม
สํานักงา
สํานักวิ
สมาคม
สํานักท

58 สํานักวิ
สมาคม
สํานักวิ
กรมบัญ
สํานักงา
สมาคม
สํานักวิ
(กีฬาจนั
คณะอัญ
สํานักวิ
สมาคม
สมาคม
สมาคม
สมาคม
คณะอัญ
สํานักงา
สํานักวิ
สมาคม
สํานักงา
สมาคม
สมาคม

8 คณะวิท
สมาคม
สํานักวิ
สํานักวิ
สมาคม
สมาคม
คณะมน
สถาบนั
สํานักวิ

ทศ มหาวิทยาลั
           

ประกันชีวิตไท
านอุตสาหกรร
ทยบริการและ
ประกันชีวิตไท

ทางหลวงชนบ
ทยบริการและ
ประกันชีวิตไท
ทยบริการและ

ญชีกลาง 
านประชาสัมพ
ประกันชีวิตไท
ทยบริการและ
นทบูรเกมส์) 
ญมณีศาสตรแ์
ทยบริการและ
ประกันชีวิตไท
ประกันชีวิตไท
บริษทัจัดการ
ประกันชีวิตไท
ญมณีศาสตรแ์
านเขตพ้ืนที่ก
ทยบริการและ
ประกันชีวิตไท
านเขตพ้ืนที่ก
บริษทัจัดการ
ประกันชีวิตไท
ทยาการจัดกา
ประกันชีวิตไท
ทยบริการและ
ทยบริการและ
บริษทัจัดการ
ประกันชีวิตไท
นุษยศาสตร์แล
นวิจัยและพัฒน
ทยบริการและ

ลยัราชภัฏรําไพ

หน่วยงาน
ทย 
รมจังหวัดจันท
ะเทคโนโลยีส
ทย 
ทที ่3 (ชลบุรี
ะเทคโนโลยีส
ทย 
ะเทคโนโลยีส

พันธ์จังหวัดระ
ทย 
ะเทคโนโลยีส

 
และประยุกต์ศิ
ะเทคโนโลยีส
ทย 
ทย 
รลงทุน (AIMC
ทย 
และประยุกต์ศิ
ารศึกษาประถ
ะเทคโนโลยีส
ทย 
ารศึกษาประถ
รลงทุน (AIMC
ทย 
ร 
ทย 
ะเทคโนโลยีส
ะเทคโนโลยีส
รลงทุน (AIMC
ทย 
ละสังคมศาสต
นา 
ะเทคโนโลยีส

พรรณี      ห

น 

ทบุรี 
ารสนเทศ 

) 
ารสนเทศ 

ารสนเทศ 

ะยอง 

ารสนเทศ     

ศิลป์ 
ารสนเทศ 

C) 

ศิลป์ 
ถมศึกษาจันท
ารสนเทศ 

ถมศึกษาจันท
C) 

ารสนเทศ 
ารสนเทศ 

C) 

ตร์ 

ารสนเทศ 
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ทบุรี เขต 1 

ทบุรี เขต 2 



รายงานประจํา

ลําดับที ่
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 

73 
74 
75 
76 
77 
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วั
17 - 18 กรก
19 กรกฎาค
9 สิงหาคม 2
16 สิงหาคม
21 สิงหาคม
21 สิงหาคม
28 สิงหาคม
2 กันยายน 
6 กันยายน 
7 กันยายน 
8 กันยายน 
11 กันยายน
13 กันยายน
15 กันยายน
15 กันยายน
16 – 19 กัน

18 กันยายน
20 กันยายน
21 - 22 กัน

22 กันยายน
25 กันยายน
26 – 27  กัน
28 กันยายน
29 กันยายน

นักวิทยบริการแ

วัน เดือน ป ี
กฎาคม 2558
คม 2558 
2558 
 2558 
 2558 
 2558 
 2558 
2558 
2558 
2558 
2558 
น 2558 
น 2558 
น 2558 
น 2558 
นยายน 2558 

น 2558 
น 2558 
ยายน 2558 

น 2558 
น 2558 
ันยายน 2558
น 2558 
น 2558 

และเทคโนโลยีสา

8 สํ
ส
ส
ส
สํ
สํ
ภ
ส
ส
ค
ค
ภ
ห
ห
ค

 สํ
ส
ภ
ส

 ห
ม
ค
ภ

8 ค
ค
ภ

ารสนเทศ มหา
             

สาํนักงานเขตพื
สมาคมประกนั
สมาคมประกนั
สมาคมประกนั
สาํนักวิทยบรกิ
สาํนักงานจิรก
ภาควิชาคณิตศ
สถาบันวิจัยแล
สมาคมประกนั
คณะวิทยาการ
คณะเทคโนโล
ภาควิชาสถิติ 
หน่วยวิทยบริก
หน่วยงานพัสด
คณะเทคโนโล
สาํนักงานกองท
สาขา 11 
ภาควิชาสถิติ 
สมาคมประกนั
หน่วยงานประ
มหาวิทยาลัยร
คณะเทคโนโล
ภาควิชาสถิติ 
คณะวิทยาการ
คณะวิทยาการ
ภาควิชาสถิติ 

 

วิทยาลัยราชภั
  

หน่ว
พ้ืนที่การศึกษา
นชีวิตไทย 
นชีวิตไทย 
นชีวิตไทย 
การฯ ร่วมกับบ
ารบัญชี 
ศาสตร์ 
ละพัฒนา 
นชีวิตไทย 
รคอมพิวเตอร์
ยีอุตสาหกรรม

 
การฯ มจร. จัง
ดุ มหาวิทยาลั
ยีอุตสาหกรรม
ทุนหมู่บ้านแล

 
นชีวิตไทย 
ะกันคุณภาพ  
ราชภัฏรําไพพ
ยีอุตสาหกรรม

 
รคอมพิวเตอร์
รคอมพิวเตอร์
 

ัฏรําไพพรรณี 

วยงาน 
าประถมศึกษา

บริษัท SVOA

ร์ฯ 
ม 

งหวัดจันทบุร ี
ัยราชภัฏรําไพ
ม 
ละชุมชนเมือง

 
รรณี 
ม 

ร์ฯ 
ร์ฯ 
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พพรรณี 

งแห่งชาติ  
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1.  บริกา
2.  บริกา
3.  บริกา
4. บริก
(บุคลากร
5.  รับแจ
6.  บริกา

7.  ลงทะ
8.  การ
อินเทอร์
9.  ขอใช้
10.  ขอใ
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ารเผยแพร่ข้อ
ารจัดทํา/ปรบั
าร E-Mail Ac
าร Usernam
ร) 
จ้งปัญหา/แก้ไ
ารซ่อมคอมพิ

ะเบียน Mac A
รขอ USER I
เน็ตสําหรับนัก
ช้ระบบข่าวปร
ใช้พ้ืนที่บนเครื

บริการและเทคโ

งาน
อมูลบนเว็บไซต
บปรุงเว็บไซต์ใ
ccount (บุคล
me สําหรับเ

ไข และเพ่ิมเติ
วเตอร์และเค ื

 Address อุป
D สําหรับกา
กศึกษา / บุค
ระชาสัมพันธ์ร
รื่องให้บริการ

โนโลยีสารสนเท
     

สถิติการใหบ้

นบรกิาร 

ต์ของมหาวิทย
ให้หน่วยงาน 
ลากร) 
ข้าใช้ระบบสา

ติมระบบสารส
รือข่าย 

กรณ์เครือข่าย
รเข้าใช้ระบบ
ลากร / ช่ัวคร
ระบบภาพกิจก
จัดทําเว็บไซต์

ทศ มหาวิทยาลั
           

บรกิาร 

ยาลัย 
 

ารสนเทศของ

สนเทศเพ่ือการ

ยไร้สาย (Wire
ยืนยันตัวตนเ
ราวสําหรับหน
กรรมของมหา
ต์และฐานข้อมู

ลยัราชภัฏรําไพ

มหาวิทยาลัย

รบริหาร 

eless) 
พ่ือเข้าใช้งาน
น่วยงาน 
าวิทยาลัย 
มูล 

พรรณี      ห

ควา
134 

5 หน่ว
1647

 
80 
28 ค

313 
4,984 อ

 
5,832

4 ค
13 ค
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ามถี ่
 ครั้ง 
วยงาน 
7 คน 

 คน 
ครั้ง 

 ครั้ง 
อุปกรณ์ 

2 คน 
ครั้ง 
ครั้ง 
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ผลการ

ผลการปร

นักวิทยบริการแ

รดําเนินง

ระเมินรายตั

และเทคโนโลยีสา

านการป

วับง่ชี้ของสํ

ารสนเทศ มหา
             

ประกันคุณ

สาํนกังานคณ

วิทยาลัยราชภั
  

ณภาพกา

ณะกรรมการ

ัฏรําไพพรรณี 

รศึกษา 5

รการอุดมศกึ

     หนา 70

58 

กษา 

 



สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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