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ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ จดุมุ่งหมาย เปา้หมาย 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปรัชญา  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการสารสนเทศ ก้าวสู่เทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิด             
การเรียนรู้และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด พัฒนา              
และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา การบริหารจัดการเพื่อท้องถิ่น 
 
พันธกิจ  

1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
2. ให้บริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าและการวิจัย 
3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการองค์ความรู้สู่สังคม 
4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การศึกษา การวิจัย 
 

จุดมุ่งหมาย 
จุดมุ่งหมายในการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร าไพพรรณี มีดังนี้ 

1. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลายครอบคลุมทุกสาขา 
2. เพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัย 
 

เป้าหมาย 
1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารท่ีทันสมัย 
2. พัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เพิ่มศักยภาพการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ให้มีความสมบูรณ์ โดยการพัฒนา            

และเปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล 
4. ให้บริการห้องสมุดในลักษณะห้องสมุดมีชีวิต 
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ประวัติความเป็นมา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีฐานะเป็นส่วนราชการ
ท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549            
มีส านักงานผู้อ านวยการเป็นหน่วยงานระดับกองโดยแบ่งส่วนราชการเป็น 4 งาน ได้แก่งานธุรการ หอสมุดกลาง 
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็นมา การด าเนินการ และสถานท่ีต้ังมีดังนี้ 

พ.ศ. 2515 – 2517 จัดต้ังห้องสมุดวิทยาลัยครูจันทบุรี และฝ่ายโสตทัศนศึกษา ต้ังอยู่อาคาร           
ไม้ช้ันเดียวตรงข้ามเรือนท่านเป้ง 

พ.ศ. 2517 – 2519 ต้ังอยู่ท่ีอาคาร 1 ช้ัน 1 

พ.ศ. 2519 – 2535 ต้ังอยู่ท่ีอาคารหกเหล่ียมโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือฝ่ายหอสมุด และฝ่าย
เทคโนโลยีการศึกษา 

พ.ศ. 2536 – 2548 เป็นหน่วยงานในฐานะโครงสร้างการบริหารงานภายในเทียบเท่าคณะ ช่ือว่า
ส านักวิทยบริการ ต้ังอยู่ท่ีอาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นตึกสูง 4 ช้ัน โดยช้ัน 1 ถึง ช้ัน 3 เป็นส่วนหอสมุด และ
ช้ัน 4 เป็นฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

พ.ศ.  2547 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท าให้สถาบันราชภัฏ                           
ร าไพพรรณี เปล่ียนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีการแบ่งส่วนโครงสร้างการบริหารงานใหม่                   
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เปล่ียนช่ือเป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแล               
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึงปัจจุบัน โดยต้ังอยู่ท่ีอาคาร 4 

พ.ศ. 2551 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ย้ายท่ีท าการจากอาคาร 4 ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยมีส านักงานศูนย์ฯ อยู่ท่ี ช้ัน 3 ห้อง 35301 
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 72 เครื่อง ส าหรับบริการนักศึกษาและบุคลากรท่ัวไป จ านวน 2 ห้อง           
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 72 เครื่อง ส าหรับการฝึกอบรม จ านวน 1 ห้อง และ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ขนาด 50 เครื่อง ส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 1 ห้อง 

 พ.ศ. 2555 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้ย้ายท่ีท าการจากอาคารบรรณราชนครินทร์ ไปยังอาคารเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีส านักงาน ศูนย์ฯ อยู่ท่ี ช้ัน 4 
ห้อง 35404 

พ.ศ. 2555 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ได้ย้ายท่ีท าการจากอาคารบรรณราชนครินทร์ ไปยังอาคารเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีส านักงาน อยู่ท่ี ช้ัน 4 
ห้อง 35401 
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 พ.ศ. 2559 มีการเปล่ียนแปลงจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ.2559 โดยให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานผู้อ านวยการ                  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ ดังนี้ 1.กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 2. หอสมุดกลาง               
3. กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา และกลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พ.ศ. 2560 หอสมุดกลางได้ย้ายท่ีท าการจากอาคารบรรณราชนครินทร์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยต้ังอยู่บริเวณช้ัน 1 

ต่อมาได้มีการเปล่ียนแปลงจากสถาบันราชภัฏร าไพพรรณีไปเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี           
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 ท าให้มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 
ด้ังนั้นสถาบันราชภัฏร าไพพรรณี จึงเป็นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน 2547 
เป็นต้นมา และส านักวิทยบริการ ก็เปล่ียนช่ือเป็น ส านักวิทยบรการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ตามกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงาน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และหอสมุดกลาง 

และจากการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” แทน พระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538” มีผลให้สถาบันราชภัฏร าไพพรรณีเปล่ียนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
ร าไพพรรณี และเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                            
และกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดให้ส านักวิทยบริการ              
และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนราชการระดับส านักตามมาตรา 10 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผู้บริหาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คณะกรรมการ ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 
 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง ประธานกรรมการ 
2 นายอ านาจ วงษ์สมิง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา บุศรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 นางสาวเกื้อกูล พัฒนธัญญา กรรมการผู้แทนบุคลากร 
5 นางเจียมจิต บวชไธสง กรรมการผู้แทนบุคลากร 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกาญจน์ พึ่งเกิด กรรมการและเลขานุการ 
7 นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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บุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีบุคลากรประจ าหน่วยงานทั้ง 4 งาน ดังนี้ 
 

1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
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2. หอสมุดกลาง 
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3. กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
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4. กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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งบประมาณ ป ี2560 

สรุปโครงการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

ล าดับ ระยะเวลา 
หลักสูตร/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา สถานที่ 

1. 26-27 
ตุลาคม 
2559 

โครงการปรับ
ยุทธศาสตร์ 
(Reprofiling) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณ ี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
3. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 

หอประชุมศโุขทัย ชั้น 2  
อาคาร 36 

2. 9 
พฤศจิกายน 

2559 

อบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเก่ียวกับ
งบประมาณแผนงาน
บูรณาการ  
และแนวทางการเขียน
โครงการเพ่ือขอ
งบประมาณบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
3. อาจารย์สาธิต สุวรรณเวช 
4. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
5. นางสาวบุปผา ภูมิพ้ืนผล 
6. นางสาวจรรยา วัชชา 
7. นางสาวชมจันทร์ ลีลาภรณ ์
8. นางสาวรุ่งรัตน์ เชื้อแก้ว 
9. นายปริญญา ภารดีรุจิรา 
10. นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ 
11. นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์ 
12. นางพรพะวา อังคะหิรัญ 

หอประชุมสริิร าไพพรรณ 
อาคาร 36 

3. 7-9 
ธันวาคม 
2559 

โครงการทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
4. อาจารย์สาธิต สุวรรณเวช 
5. นางสาวปริยาภรณ์ ศรีบุษรา 
6. นางอินธิรา สังคีร ี
7. นางสาวเก้ือกูล พัฒนธัญญา 
8. นางสาวสุกัญญา สีมีแสง 
9. นางสาวกรณิกา นามวงศ์ 
10. นางสาวจรรยา วัชชา 
11. นางธิดารัตน์ เทพอรุณ 
12. นางสาวอาริษา ศรีเจริญ 
13. นางสาวอังคณา วุฒิ 
14. นางสาวชวนชื่น ชื่นกลิ่น 
15. นางสาวพรพรรณ ภักดี 
16. นายรัฐสิทธ์ิ เสริมสัย 
17. นายสุรัตน์ จานทอง 
18. นายนพเดช อยู่พร้อม 
19. นางอัญชลี เมืองสูน 
 

เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท  
เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 
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20 นายกองพล เจิมพักตร์ 
21. นางอาภรณ์ ใจกล้า 
22. นางสาวฉวีวรรณ รัตนมิตร 
23. นางสาววิไลลักษณ์ รักตะสุวรรณ 
24. นางสาวบุปผา ภูมิพ้ืนผล 
25. นางสาวดาราวรรณ สุวรรณทา 
26. นางสาวสมพร เจริญศรีสุข 
27. นางสาวจตุพร พุทธิศา 
28. นางสาวรุ่งรัตน์ เชื้อแก้ว 
29. นางสาวลัดดา เชิดชมกลิ่น 
30. นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ 
31. นายเอกลักษณ์ สุขทั้งโลก 
32. นายธีรวุฒิ สุทธิประภา 
33. นางสาวชมจันทร์ ลีลาภรณ ์
34. นายคุณากร แก้วค าภา 
35. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
36. นางพรพะวา อังคะหิรัญ 
37. นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์ 
38. นางเจียมจิต บวชไธสง 

4. 22-23 
ธันวาคม 
2559 

โครงการอบรมผู้บริหาร
ระดับต้น – ระดับกลาง 
เรื่องผู้น าการบริหารที่มี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล  

1. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
2. นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ 
3. นางสาวบุปผา ภูมิพ้ืนผล 

อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท  
อ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา 

5. 26-27 
ธันวาคม 
2559 

โครงการเชงิปฏิบัติการ 
เรื่อง ทบทวนและจัดท า
แผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 5 ปี 
พ.ศ. 2560-2564 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
3. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 

ห้องประชุม 35201  
อาคาร 35 

6. 18-20 
มกราคม 
2560 

การประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ด าเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ 34 
(34th WUNCA)” 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
4. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
5. นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ 
6. นางสาวบุปผา ภูมิพ้ืนผล 
7. นางพรพะวา อังคะหิรัญ 
8. นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์ 
9. นางเจียมจิต บวชไธสง 
10. นายสุรัตน์ จานทอง 
11. นายเอกนรินทร์ สร้อยศร ี
12. นายสมศักด์ิ นาคเจริญ 
13. นายคุณากร แก้วค าภา 
 

อาคาร E-Park มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
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7. 24 มกราคม 
2560 

โครงการอบรม “การ
ค านวณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก การคิด
ค านวณ Carbon 
Footprint” ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

1. นางสาวจรรยา วัชชา 
2. นายกองพล เจิมพักตร์ 
3. นายธีรวุฒิ สุทธิประภา 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
อาคาร 35 

8. 8-9 
กุมภาพันธ์ 

2560 

โครงการสัมมนา 
ทิศทางการพัฒนา 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สู่ยุคประเทศไทย 4.0 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 
อาคารศูนย์ภาษา 
และคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 

9. 10 
กุมภาพันธ์ 

2560 

โครงการพัฒนา
ระบบสหบรรณานุกรม 
(Union Catalog) 
ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา 

1. นางสาวจตุพร พุทธิศา ห้องประชุมศาสตราจารย์
วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคาร
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กทม. 

10. 21-22 
กุมภาพันธ์ 

2560 

อบรมโครงการ 
หลักสูตร “การจัดเก็บ
เอกสารและการท าลาย
เอกสาร”ประจ าปี 2560 

1. นางพรพะวา อังคะหิรัญ 
2. นางสาวชมจันทร์ ลีลาภรณ ์
3. นางสาวจรรยา วัชชา 

หอประชุมร าไพพรรณ ี

11. 28-30 
กุมภาพันธ์ 

2560 

ประชุมเครือข่ายส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เรื่อง ARIT 4.0  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
4. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
5. นางเจียมจิต บวชไธสง 

ห้องประชุม ชั้น 4  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 

12. 27 
กุมภาพันธ์ 
– 1 มีนาคม 

2560 

ฝึกอบรมการใช้งาน
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
สืบค้น ประจ าปี
งบประมาณ 2560  

1. นางเจียมจิต บวชไธสง 
2. นางอินธิรา สังคีร ี
3. นางสาวจตุพร พุทธิศา 
 

ห้องฝึกอบรม ชั้น 2  
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 
ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) กทม. 

13. 28 
กุมภาพันธ์ 
– 1 มีนาคม 

2560 

โครงการอบรมการ
ด าเนินการมหาวิทยาลัย
สีเขียวและส านักงานสี
เขียว สู่ความเป็นเลิศ 
รุ่น 1 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
3. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
4. นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์ 

หอประชุมร าไพพรรณ ี

14. 6-7 มีนาคม 
2560 

โครงการจัดการความรู้ 
เรื่อง “การเขียนใบ
พรรณนางาน  
(Job Description)” 

1. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
2. นางพรพะวา อังคะหิรัญ 
3. นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์ 
4. นางเจียมจิต บวชไธสง 
5. นางสาวปริยาภรณ์ ศรีบุษรา 
6. นางอินธิรา สังคีร ี
7. นางสาวเก้ือกูล พัฒนธัญญา 
8. นางสาวสุกัญญา สีมีแสง 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
35411 ชั้น 4 อาคาร 35 
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9. นางสาวกรณิกา นามวงศ์ 
10. นางสาวจรรยา วัชชา 
11. นางธิดารัตน์ เทพอรุณ 
12. นางสาวอาริษา ศรีเจริญ 
13. นางสาวอังคณา วุฒิ 
14. นางสาวชวนชื่น ชื่นกลิ่น 
15. นางสาวพรพรรณ ภักดี 
16. นายรัฐสิทธ์ิ เสริมสัย 
17. นายสุรัตน์ จานทอง 
18. นายนพเดช อยู่พร้อม 
19. นางอัญชลี เมืองสูน 
20 นายกองพล เจิมพักตร์ 
21. นางอาภรณ์ ใจกล้า 
22. นางสาวฉวีวรรณ รัตนมิตร 
23. นางสาววิไลลักษณ์ รักตะสุวรรณ 
24. นางสาวบุปผา ภูมิพ้ืนผล 
25. นางสาวดาราวรรณ สุวรรณทา 
26. นางสาวสมพร เจริญศรีสุข 
27. นางสาวจตุพร พุทธิศา 
28. นางสาวรุ่งรัตน์ เชื้อแก้ว 
29. นางสาวลัดดา เชิดชมกลิ่น 
30. นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ 
31. นายเอกลักษณ์ สุขทั้งโลก 
32. นายธีรวุฒิ สุทธิประภา 
33. นางสาวชมจันทร์ ลีลาภรณ ์
34. นายคุณากร แก้วค าภา 

15. 9-10 
มีนาคม 
2560 

โครงการอบรมพัฒนาผู้
ประเมินส านักงานสี
เขียว รุ่น 2 

1. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
2. นางสาวบุปผา ภูมิพ้ืนผล 
3. นายปริญญา ภารดีรุจิรา 
4. นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ 
5. นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน์ 
6. นายเอกลักษณ์ สุขทั้งโลก 
7. นางอินธิรา สังคีร ี

ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมริม
กรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณ ี

16. 10 มีนาคม 
2560 

อบรมสัมมนา ระบบ 
Cloud เพ่ือการศึกษา
และการปรับตัวด้าน
เทคโนโลยีในตลาดยุค 
Thailand 4.0 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทอจริง 
2. อาจารย์สาธิต สุวรรณเวช 

บริษัท ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด กทม. 

17. 16 มีนาคม 
2560 

The Follow up 
“Unlock Your Power 
for Leader 
Development to 
Success” 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง 
 

ห้องประชุมมณฑาทอง  
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมริม
กรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณ ี
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18. 17 มีนาคม 
2560 

The Follow up 
“Unlock Your Power 
for Leader 
Development to 
Success” 

1. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
2. นางสาวบุปผา ภูมิพ้ืนผล 
3. นายปริญญา ภารดีรุจิรา 
4. นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ 

ห้องประชุมมณฑาทอง  
ศูนย์ปฏิบัติการ 
โรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณ ี

19. 21 มีนาคม 
2560 

โครงการ การใหค้วามรู้
เก่ียวกับการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณ ี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
4. อาจารย์สาธิต สุวรรณเวช 
5. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 

หอประชุมสริิร าไพพรรณ 
อาคาร 36 

20. 27 มีนาคม 
2560 

Google Education 
Day 2017 : Total 
Solution for Digital 
Education  

1. นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ 
2. นายสุรัตน์ จานทอง 
3. นายนพเดช อยู่พร้อม  

ห้อง 306  ชั้น 3  
ส านักบริหารคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน กทม. 

21. 7 เมษายน 
2560 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการจัดท า
คู่มือการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี และการ
จ าหน่ายพัสดุฯ 

1. นางอัญชลี เมืองสูน ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 36 
 
 
 
 

22. 19 เมษายน 
2560 

โครงการอบรม เรื่อง 
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและการปลูกฝัง 
ฐานความคิดการ
แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ปีงบประมาณ 
2560 

1. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
2. นางอัญชลี เมืองสูน 

ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 36 

23. 26-27 
เมษายน 
2560 

Education ICT 
Forum 2017 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทอจริง 
2. อาจารย์สาธิต สุวรรณเวช 

ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ กทม. 

24. 6-7 
พฤษภาคม 

2560 

โครงการ “เตรียมพร้อม
เข้าสู่ พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
2. นางอัญชลี เมืองสูน 

หอประชุมร าไพพรรณ ี

25. 18-19 
พฤษภาคม 

2560 

โครงการสัมมนา 
หลักสูตร "พัฒนาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสู่
ความส าเร็จในยุค 
Thailand 4.0" 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
3. อาจารย์สาธิต สุวรรณเวช 
4. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
5. นางสาวบุปผา ภูมิพ้ืนผล 
6. นายปริญญา ภารดีรุจิรา 
7. นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ 

มณีแดง โฮมสเตย์  
ต าบลหนองชิ่ม  
อ าเภอแหลมสิงห์  
จังหวัดจันทบุรี 
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26. 24-26 
พฤษภาคม 

2560 

โครงการการพัฒนา
ภาวะผู้น าของผู้บริหารสู่
ความส าเร็จในยุค 
Thailand 4.0 ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง เดอะ เวโรนา ทับลาน 
จังหวัดปราจีนบุร ี

27. 26 
พฤษภาคม 

2560 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการจัดท า
คู่มือการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีและการ
จ าหน่ายพัสดุฯ 
(กิจกรรมครั้งที่ 2) 

1. นางอัญชลี เมืองสูน หอประชุมร าไพพรรณ ี

28. 13-14 
มิถุนายน 
2560 

ประชุมเชงิปฏิบัติการ 
เรื่อง การทบทวนแผน
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย 5 
ปี พ.ศ. 2560-2564 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
2. อาจารย์สาธิต สุวรรณเวช 
3. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 

แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว  
บีช รีสอร์ท อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

29. 29-30 
มิถุนายน 
2560 

อบรบโครงการ 
“เสริมสร้างและพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีสู่
ความรัก ความภักดีใน
การขับเคลื่อน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณีให้ก้าวไกล” 
(กลุ่มผู้บริหาร
ระดับกลางและต้น) 

1. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
2. นายปริญญา ภารดีรุจิรา 
3. นายพงษ์นที ศิลาอาศน์ 
4. นางสาวบุปผา ภูมิพ้ืนผล 

ห้องประชุม 35201  
อาคาร 35 

30. 25-29 
สิงหาคม 
2560 

โครงการอบรมการเขียน
ข่าวและถ่ายภาพข่าว
เพ่ือการประชาสัมพันธ์
เบื้องต้น 

1. นายกองพล เจิมพักตร์ 
2. นางสาวจรรยา วัชชา 

หอประชุมเกาะกลางน้ า 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณ ี

31. 30 สิงหาคม 
2560 

โครงการอบรมการเป็น
พิธีกรและการพูดในที่
สาธารณะ 

1. นายกองพล เจิมพักตร์ 
2. นางสาวจรรยา วัชชา 

หอประชุมเกาะกลางน้ า 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณ ี

32. 1 กันยายน 
2560 

แนวทางการเขียน
โครงการตามแบบฟอร์ม
งบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. นางปรียาภรณ์ ศิริไสยาสน 
2. นางสาวจรรยา วัชชา 

ห้องประชุม 35412  
อาคาร 35 

33. 5-6 
กันยายน 
2560 

การประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด 
3. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 

หอประชุมสริิร าไพพรรณ  
ชั้น 2 อาคาร 36 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณ ี
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34. 8 กันยายน 
2560 

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า
งบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
หลักสูตร การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกาญจน์ พ่ีงเกิด 
2. อาจารย์สาธิต สุวรรณเวช 
 

ห้องประชุม ชั้น 3  
อาคาร 52 ปี  
ส านักงบประมาณ กทม. 

35. 9-10 
กันยายน 
2560 

อบรมโครงการ แนว
ทางการปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

1. นางมาลีวัลย์ นิโรจน์ 
2. นางอัญชลี เมืองสูน 

ห้องประชุมมณฑาทอง 
โรงแรมริมกรีน 

36. 22 
กันยายน  
2560 

อบรมแนวทาง
ปฏิบัติงานการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา  
(Thai University  
Central Admission 
System  : TCAS) 

1. นายเอกลักษณ์ สุขทั้งโลก ห้องประชุมศาสตราจารย์
อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3  
อาคารส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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โครงการบริการวชิาการและฝึกอบรมต่าง ๆ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

 ส าหรับในปีงบประมาณ 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการให้บริการ
วิชาการและฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรท้ังภายในและภายนอกตามพันธกิจของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 9 โครงการ คือ 

1. โครงการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 วันท่ี 7 – 9 ธันวาคม 2559  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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2. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 ส าหรับในปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรม จ านวน 2 หลักสูตร  
2.1 หลักสูตร “การติดต้ังระบบ eDLTV Server ส าหรับเครือข่ายภายใน” วันท่ี 24 – 25 

ธันวาคม 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จัดการอบรมโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร “การติดต้ัง
ระบบ eDLTV Server ส าหรับเครือข่ายภายใน” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 4 (35411) ตึก 35 ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นาคเจริญ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานระบบเครือข่าย  กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการ                    
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้า ร่วมโครงการ                
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 52 คน  
 

2.2 หลักสูตร “การพัฒนาสื่ อการสอนแบบมัล ติมี เ ดียส าห รับระบบ eDLTV”                      
วันท่ี 20 – 21 มีนาคม 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี              
จัดการอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี               
หลักสูตร “การพัฒนาส่ือการสอนแบบมัลติมี เดียวส าหรับระบบ eDLTV” ณ ห้องประชุมเขื่องวงศ์เดช                 
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ร าไพพรรณี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 75 คน 

การจัดโครงการฯ ดังกล่าว ในภาพรวมมีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมท้ังส้ินจ านวน 127 คน ผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี คิดเป็นร้อยละ 87.80 มีความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 81.90  
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3. โครงการการจัดการความรู้ “การเขียนใบพรรณนางาน (Job Description)”  

 วันท่ี 6 – 7 มีนาคม 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการการจัดการ
ความรู้  “การเขียนใบพรรณนางาน (Job Description)” ณ ห้องปฏิบั ติการคอมพิว เตอร์  35411                       
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้รับเกียรติจากนางบุษยมาศ แสงเงิน 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เป็นวิทยากร        
ให้ความรู้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การก าหนดขอบเขตหน้าท่ี ความรับผิดชอบ                  
มีความสอดคล้องกับต าแหน่ง ป้องกันการท างานท่ีซ้ าซ้อนระหว่างต าแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กร ใช้เป็นพื้นฐาน
ในการประเมินค่างาน การสรรหา การพัฒนาฝึกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับทราบขอบเขตหน้าท่ีท่ีชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 37 คน            
หรือ คิดเป็นร้อยละ 97.37 จากจ านวนผู้บริหารและบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท้ังหมดผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ “การเขียนใบพรรณนางาน (Job Description)” มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการอบรมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.20 มีความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 82.40 
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4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนด้วยโปรแกรม PowerPoint”   

 วันท่ี 25 – 26 มีนาคม 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint” 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   
ได้รับเกียรติจากนายก าชัย ทบบัณฑิต อาจารย์ประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี           
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ                 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน               
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ ท่ีได้รั บไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม                  
และเป็นการสร้างเครือข่ายให้แต่ละหน่วยงานได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ต่อกัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ท้ังส้ิน 61 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 89.20 มีความรู้ ความเข้าใจ                  
คิดเป็นร้อยละ 88.20 
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5. โครงการฝึกอบรมด้าน ICT แก่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework”    

 วันท่ี 27 – 28 พฤษภาคม 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรม  
ด้าน ICT แก่ชุมชน หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap Framework” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
35411 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี การอบรมท่ีจัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเน้นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติจริง มีบุคคลท่ัวไป ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด เข้าร่วมรับการอบรม  
รวมท้ังส้ินจ านวน 41 คน มีระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ได้รับเกียรติจากนางสาวลัดดา เชิดชมกล่ิน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  หัวหน้างานสารสนเทศ กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการ           
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ           
มีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.00 มีความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 82.40 
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6. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด  

 ในปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 
6.1 กิจกรรมหลักสูตร “D.I.Y. สื่อสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้” 
 วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏร าไพพรรณี จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมหลักสูตร “D.I.Y. ส่ือสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้” 
ได้รับเกียรติจากอาจารย์เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ อาจารย์วราลี ถนอมชาติ อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง             
และอาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 216 คน  

  6.2 กิจกรรมหลักสูตร “การซ่อมและสงวนหนังสือ และการท าบันทึกเล่มเล็ก” 
  วันท่ี 9 มิถุนายน 2560 จัดกิจกรรมหลักสูตร “การซ่อมและสงวนหนังสือ และการท าบันทึก
เล่มเล็ก” ได้รับเกียรติจากนางอาภรณ์ ใจกล้า บรรณารักษ์ช านาญการ และทีมงานหอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม           
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 169 คน  
  ในภาพรวมมีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งส้ินจ านวน 385 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ 92.10  มีความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 92.90                 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุด  
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7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างสื่อการเรียนการสอนสามมิติเสมือนจริง Augmented 
Reality (AR)” 

 วันท่ี 24 – 25 มิถุนายน 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ              
ร าไพพรรณี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างส่ือการเรียนการสอนสามมิติเสมือนจริง 
Augmented Reality (AR)” การอบรมท่ีจัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นการบรรยาย          
และการฝึกปฏิบัติจริง มีบุคคลท่ัวไป ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เข้าร่วมรับการอบรม รวมท้ังส้ินจ านวน 62 คน  ได้รับเกียรติ             
จากอาจารย์ ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการอบรมในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.20 มีความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 86.60 
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8. โครงการฝึกอบรม “การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ” 

 วันท่ี 27 มิถุนายน 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด โครงการฝึกอบรม              
“การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ” ส านักวิทยบริการฯ มีความตระหนัก           
ถึงภารกิจในการให้บริการด้านองค์ความรู้ จึงจัดโครงการการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์               
เพื่อการสืบค้น จ านวน 4 ฐาน ประกอบด้วย  

1. ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global           
2. ฐานข้อมูล SpingerLink Journal  
3. ฐานข้อมูล ACM Digital Library  
4. ฐานข้อมูล Web of Science              

 การสืบค้นการจัดท าบรรณานุกรมผ่านเว็บไซต์ และอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์                 
เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ 
นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถน าความรู้ ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียน การสอนใช้พัฒนาการศึกษาต่อไป                
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 62 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.00                     
มีความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 86.20 
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9. โครงการฝึกอบรม “การบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยระบบ 
RBRU-Academy”  

 วันท่ี 3 – 4 กรกฎาคม 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรม             
“การบริหารจัดการส่ือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้วยระบบ RBRU-Academy”  
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ในการถ่ายทอด               
องค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีท่ีพัฒนาโดยองค์กรของตนเอง เป็นการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพา
ซอฟต์แวร์จากภายนอกท่ีมีค่าจัดซื้อและบ ารุงรักษารายปี เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มทุกวัย 
ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและยกระดับและพัฒนาศักยภาพ             
ทางวิชาชีพ และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 คน              
โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.40 มีความรู้               
ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 89.00 
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 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา คร้ังที่ 35 (Workshop on UniNet Network and Computer Application : 35th WUNCA) 
 

 
 
 ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อพัฒนาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ                         
การอุดมศึกษา ร่วมกับ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 35 
(Workshop on UniNet Network and Computer Application : 35th WUNCA) ระหว่างวัน ท่ี 19 – 21 
กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้รับเกียรติจาก                   
นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์                        
รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และสมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 
ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา ครั้ ง ท่ี  35 (Workshop on UniNet Network and Computer Application : 35 th WUNCA)                
ณ หอประชุมสิริร าไพพรรณ ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
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ประมวลภาพพิธีเปิด 
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 นอกจากนี้ในพิธีเปิด มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Smart Farming : Sensor network + Web 
service + Crop modeling” และพิธีการส่งมอบโล่แก่ตัวแทนเจ้าภาพครั้งต่อไป โดย รองศาสตราจารย์           
ปานใจ ธารทัศนวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้ส่งมอบโล่
การเป็นเจ้าภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อ
พัฒนาการศึกษา ครั้งท่ี 36 (36th WUNCA) ให้แก่ ดร.ฉัตรเกล้า  เจริญผล ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 

ประมวลภาพงานเลี้ยง 
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ประมวลภาพกิจกรรมการบรรยาย/อภิปรายและกิจกรรม Workshop 
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ประมวลภาพบูธนิทรรศการ 
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หอสมุดกลาง 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
 

1. โครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 

 ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีบทบาทท่ีช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ขึ้นเพื่อบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ เช่นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ต่อพ่วง 
และอุปกรณ์เครือข่าย ให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีความน่าเช่ือถือปลอดภัยจากปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ  
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้ระบบ ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนัก ศึกษา               
ของมหาวิทยาลัย เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ได้รับการบ ารุงรักษา จ านวน 1 เครื่อง 

2. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 สถิติผลการปฏิบัติงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปี 2560 

 โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหม่      
ไว้บริการให้เพียงพอ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และมีจ านวนหนังสือแต่ละสาขาวิชาได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานและทันสมัย ซึ่งโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน 
จ านวน 150,000 บาท และมีผลการด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 
 

รายการ ไตรมาสที่ 1 
(จ านวน/ราคา) 

ไตรมาสที่ 2 
(จ านวน/ราคา) 

ไตรมาสที่ 3 
(จ านวน/ราคา) 

ไตรมาสที่ 4 
(จ านวน/ราคา) 

รวม 
(จ านวน/ราคา) 

1. วารสาร/หนังสือพิมพ์ 
(รายเดือนและสมัครสมาชิก) 

201 รายการ  
36,447 บาท 

192 รายการ 
34,479 บาท 

170 รายการ  
32,180 บาท 

172 รายการ 
32,142 บาท 

735 รายการ 
135,248 บาท 

2. หนังสือทั่วไป  - 27 รายการ 
49 เล่ม 

28,456.20 บาท 

- - 27 รายการ 
49 เล่ม 

28,456.20 บาท 
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-book) 

14 เล่ม 
85,000 บาท 

- - - 14 เล่ม 
85,000 บาท 
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แผนภูมิแสดงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สถิติทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ล าดับที่ ประเภททรัพยากรสารสนเทศ จ านวน (เล่ม) 
1 หนังสือท่ัวไป ภาษาไทย 85,437 
2 หนังสือท่ัวไป ภาษาอังกฤษ 7,388 
3 นวนิยาย/เรื่องส้ัน/พ็อคเก็ตบุ๊คส์/หนังสือเยาวชน 8,306 
4 งานวิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์/หนังสืออ้างอิง/

ส่ิงพิมพ์รัฐบาล/รายงานประจ าปี 
14,656 

5 ส่ือโสตทัศนวัสดุ 3,519 
 รวม 119,306 

 
 
 
 
 
 

36,447 

85,000 

34,479 
28,456.20 

32,180 

32,142 
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แผนภูมิแสดงสถิติทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

 
 

3. โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS 
 หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ซึ่งระบบดังกล่าวสมารถช่วยให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถคัดเลือก จัดหา จัดหมวดหมู่ ท ารายการค้นหา เผยแพร่ และให้บริการยืม-คืน ทรัพยากร
สารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
หอสมุดกลาง จึงจ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และความถูกต้อง
ของระบบท่ีตรงกับความต้องของผู้ใช้อีกท้ังยังเป็นการติดตามส่ิงท่ีผิดพลาดของระบบข้อมูล หอสมุดกลาง             
มีการด าเนินการบ ารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS อย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัท          
บุ๊คโปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส เข้ามาดูแล 
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4. โครงการส่งเสริมการอ่าน 

 การอ่านเป็นทักษะทางภาษาท่ีมีความส าคัญต่อการเรียนรู้การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ท่ีครอบคลุม
กิจกรรมหลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การตอบสนองและการใช้จินตนาการเป็นต้น            
การอ่านจึงสัมพันธ์กับการท างานของสมอง การตอบสนองทางร่างกายและอารมณ์ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพ ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของผู้อ่านด้วยคุณค่าดังกล่าว หอสมุดกลาง  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมุ่งจัดโครงการ “ส่งเสริมการอ่าน” ขึ้นเพื่อปลูกฝังสมาชิก
หอสมุดกลางให้มีนิสัยรักการอ่าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการด ารงชีวิตของสมาชิกท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต ปีการศึกษา 2560 มีสมาชิกท่ีได้รับรางวัลจากโครงการดังกล่าว 3 ประเภท ดังนี้ 
 

สมาชิกประเภทอาจารย์ - เจ้าหน้าที่ 
 

รางวัลที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 ผศ.ดร.กรองทอง  จุลิรัชนีกร อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
2 อาจารย์ธนภ  จิตรแจ้ง อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
3 ผศ.ดร.จ าเริญ  คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์    

สมาชิกประเภทนักศึกษาภาคปกติ 
 

รางวัลที่ ชื่อ - สกุล วิชาเอก/คณะ 

1 นางสาวประกายแก้ว  ฤกษ์เวียง วิชาเอกภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2 นางสาวสุทธิดา  จุลวิเชียร วิชาเอกภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3 นางสาววทันยา  โพธิ์อร่าม วิชาเอกภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

สมาชิกประเภทนักศึกษาภาคพิเศษ 
 

รางวัลที่ ชื่อ - สกุล วิชาเอก/คณะ 

1 นางสาวธนพร  ทองค า วิชาเอกการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
2 นางสาวมาลี  ปุริสาร วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3 นายณรงค์ศักด์ิ  บุญช่วย วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ประมวลภาพรับรางวัลโครงการส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2560 
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5. โครงการ Book for you 

 การอ่าน มีความส าคัญอย่างมากในการเรียนรู้ ท้ังท่ีเป็นการเรียนรู้ทางวิชาการและการรับรู้ข่าวสาร
ข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของประชากร 
แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีนิสัยรักการอ่าน และไม่รู้จักใช้การอ่านเพื่อพัฒนาจิตใจของตนเอง ปัจจุบัน
ห้องสมุดเป็นสถานท่ีมีความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งไม่ใช่เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น การให้การศึกษา  
หาความรู้นอกห้องก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้คนไม่ชอบเข้าห้ องสมุดหันมาสนใจการอ่านมากขึ้น เช่น                
การจัดบริการการให้อ่านถึงท่ีส าหรับบุคคลท่ีนั่งพักผ่อนตามบริเวณต่าง ๆ หรือไม่มีเวลาท่ีจะเข้าห้องสมุด                  
ก็สามารถอ่านหนังสือได้ นั่นคือ การน าหนังสือไปไว้ตามบริเวณหอพักหรือตามอาคารเรียน เช่น หนังสือต ารา
วิชาการ สารคดี วรรณกรรม วารสาร ฯลฯ เพื่อให้บริการกับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น 
ห้องสมุดซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีเล็งเห็นความส าคัญของการอ่าน จึงได้จัดโครงการ Book For You ขึ้นมา             
เพื่อเป็นแรงกระตุ้น จูงใจ ส่งเสริม ให้นักศึกษา และบุคลากร มีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด 
 

ประมวลภาพโครงการ Book for you 
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สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

เดือน จ านวนยืม (รายการ) 
ตุลาคม (2559) 2,733 
พฤศจิกายน (2559) 1,438 
ธันวาคม (2559) 530 
มกราคม (2560) 2,248 
กุมภาพันธ์ (2560) 2,423 
มีนาคม (2560) 2,881 
เมษายน (2560) 933 
พฤษภาคม (2560) 660 
มิถุนายน (2560) 439 
กรกฎาคม (2560) 682 
สิงหาคม (2560) 155 
กันยายน (2560) 1,681 

รวม 16,803 
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สถิติการคืนทรัพยากรสารสนเทศ 

เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 

เดือน จ านวนคืน (รายการ) 
ตุลาคม (2559) 2,698 
พฤศจิกายน (2559) 2,156 
ธันวาคม (2559) 474 
มกราคม (2560) 1,755 
กุมภาพันธ์ (2560) 2,337 
มีนาคม (2560) 2,965 
เมษายน (2560) 1,559 
พฤษภาคม (2560) 669 
มิถุนายน (2560) 393 
กรกฎาคม (2560) 554 
สิงหาคม (2560) 360 
กันยายน (2560) 1,405 

รวม 17,325 
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สถิติค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ 

เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

เดือน จ านวนเงิน (บาท) 

ตุลาคม (2559) 13,265 
พฤศจิกายน (2559 15,140 
ธันวาคม (2559) 2,125 
มกราคม (2560) 3,080 
กุมภาพันธ ์ (2560) 8,925 
มีนาคม (2560) 10,125 
เมษายน  (2560) 3,645 
พฤษภาคม  (2560) 12,155 
มิถุนายน (2560) 1,220 
กรกฎาคม (2560) 2,370 
สิงหาคม (2560) 2,130 
กันยายน (2560) 1,625 

รวม 75,805 
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รายงานสรุปจ านวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งตามหมวดหมู่ 

 
หมวดหมู่ จ านวน 

กฎหมาย 5 
การบริหารงานบุคคล 3 
การศึกษา 136 
การเกษตรกรรม 15 
การ์ตูน 9 
กีฬา 3 
ความรู้ทั่วไป 11 
คอมพิวเตอร์ 30 
งานอดิเรก-ฝีมือ 4 
จิตวิทยาทั่วไป 13 
ท่องเที่ยว 5 
นิยาย 7 
บริหารธุรกิจ-การเงิน 37 
ประวัติศาสตร์ 9 
พยากรณ์-โหราศาสตร์ 2 
ภาษาศาสตร์ 19 
วรรณกรรมไทย 7 
วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 6 
ศาสนาและปรัชญา 3 
ศิลปะ-สถาปัตยกรรม 3 
สังคมศาสตร์ 3 
สารคดี-ชีวประวัติ 1 
สุขภาพ-ความงาม 1 
หนังสือเด็ก-นิทาน 9 
อาหาร-เคร่ืองด่ืม 9 
อาเซียน 2 
เบ็ดเตล็ด 500 
เร่ืองสั้น 4 
เศรษฐศาสตร์ 2 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดท าโดยหอสมุดกลาง 73 
จ านวนหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 931 
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กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 

 
1. ผลการด าเนินงานโครงการผลิตสื่อการศึกษา 

1.1 สื่อวีดิทัศน์การสอนย้อนหลัง จ านวน 16 รายวิชา 132 วีดิโอ http://www.vod.rbru.ac.th 
 
ล าดับ ชื่อวิชา ผู้สอน ภาคเรียน 

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร 1/2559 
2 การศึกษาแบบเรียนรวม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร 1/2559 
3 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ อาจารย์ศันสนีย์ อาจนาฝาย 1/2559 
4 ปฏิบัติเครื่องสาย 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน ธัญญะชาติ 1/2559 
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร อาจารย์นพกฤษฏิ์ กัลปนา 1/2559 
6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ อาจารย์รมิดา กาญจนะวงศ์ 1/2559 
7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางการศึกษา 
อาจารย์สุนิตย์ตา เย็นท่ัว 1/2559 

8 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ สุภาภรณ์ 2/2559 
9 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร Mr. Richard Neill Winfield Jr. 2/2559 
10 พื้นฐานการเขียนแบบ อาจารย์เข็มชาติ เชยชม 2/2559 
11 การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร 2/2559 
12 สัตววิทยา อาจารย์ ดร.ชุตาภา คุณสุข 2/2559 
13 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 อาจารย์ ดร.ชุตาภา คุณสุข 2/2559 
14 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ อาจารย์ณัฐชานันท์ สมบัตรประธาน 2/2559 
15 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ 2/2559 
16 ระบบปฏิบัติการ อาจารย์ณัฐกาจน์ พึ่งเกิด 2/2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vod.rbru.ac.th/
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1.2 สื่อมัลติมีเดีย 

1.3 งานถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง  

ล าดับ รายละเอียด 

1 
Project-Based Learning 2016 (16 มี.ค. 60) 
https://www.youtube.com/watch?v=PxqZ9DuQ0_U 

2 
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
(7 ก.ค. 60) https://www.youtube.com/watch?v=oW9M9HFpNSc&t=4825s 

3 WUNCA 35th (19 ก.ค. 60) https://www.youtube.com/watch?v=odpv2qYRH7w 

4 
UniNet To School (21 ก.ค. 60)  
https://www.youtube.com/watch?v=9MTiA2Xw6i4 

5 ดนตรีแห่งการเรียนรู้สู่รั้วร าไพ | RBRU Music Learning (30 ก.ค. 60) 

6 
งานวิชาการ RBRU (31 ก.ค. 60) 
https://www.youtube.com/watch?v=pgfSPLQ_CdI 

7 
RBRU Freshy STAR CONTEST: 2017 (16 ก.ย. 60) 
https://www.youtube.com/watch?v=90R24Dvbseg 

8 
Project-Based Learning 2017 (22 ก.ย. 60) 
https://www.youtube.com/watch?v=XAAOue0uogc 

 

 

 
 
 

ล าดับ รายละเอียด 

1 
สัปดาห์ห้องสมุด ประจ าปี 2560 
https://www.youtube.com/watch?v=KTv4GTkTpdQ 

2 
5 Application ช่วยพัฒนาการศึกษา 
https://www.youtube.com/watch?v=xKpEbL-6-PQ 

3 
ท าความรู้จัก Kahoot! ส่ือการสอนรูปแบบใหม่ท่ีจะท าให้การเรียนรู้สนุกขึ้น... 
https://www.youtube.com/watch?v=eO0_rd58m8s 

4 
น าเสนองานท าอาหาร คหกรรม 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhA5PpzhRpU 

5 งานสัมนา | ความสร้างสรรค์ คือหัวใจส าคัญของธุรกิจบริการ 

https://www.youtube.com/watch?v=PxqZ9DuQ0_U
https://www.youtube.com/watch?v=oW9M9HFpNSc&t=4825s
https://www.youtube.com/watch?v=odpv2qYRH7w
https://www.youtube.com/watch?v=9MTiA2Xw6i4
https://www.youtube.com/watch?v=pgfSPLQ_CdI
https://www.youtube.com/watch?v=90R24Dvbseg
https://www.youtube.com/watch?v=XAAOue0uogc
https://www.youtube.com/watch?v=KTv4GTkTpdQ
https://www.youtube.com/watch?v=xKpEbL-6-PQ
https://www.youtube.com/watch?v=eO0_rd58m8s
https://www.youtube.com/watch?v=ZhA5PpzhRpU
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1.4 งานผลิตสื่อกราฟิก ส่ือกราฟิก ส่ือประชาสัมพันธ์ จ านวน 62 ช้ินงาน 
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1.5 งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
 

เดือน จ านวน (คร้ัง) 
ตุลาคม 2559 - 
พฤศจิกายน 2559 - 
ธันวาคม 2559 3 
มกราคม 2560 - 
กุมภาพันธ์ 2560 - 
มีนาคม 2560 2 
เมษายน 2560 - 
พฤษภาคม 2560 2 
มิถุนายน 2560 1 
กรกฎาคม 2560 1 
สิงหาคม 2560 3 
กันยายน 2560 - 

รวม 12 
 
2. ผลการด าเนินงานโครงการผลิตบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)  
ประจ าปีการศึกษา 1/2559 

บทเรียนออนไลน ์มีท้ังหมด 3 บทเรียนออนไลน์ ดังนี ้
  1. การใช้งานระบบ RBRU Academy (RBRU Academy) 
      ผศ.วิชาญ ทุมทอง 
  2. การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่(Mobile Programming) 
       ผศ.วิชาญ ทุมทอง 
  3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (Communicative English) 
      Mr.Richard Neil 

หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ มีท้ังหมด 6 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
  1. โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย (Appications Program) 
      ผศ.บุษยา ประทุมยศ 
  2. เคร่ืองมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า Electrical Instrument and Measurement 
      อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์เจริญ 
  3. เอกสารประกอบการสอน การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต  

Development of Internet Information 
      ผศ.วิชาญ ทุมทอง 
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4. เอกสารประกอบการสอน พื้นฐานของภูมิสารสนเทศ  

Fundamental of Geoinformatics     
      อาจารย์ทบทอง ช้ันเจริญ 
  5. เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบปฏบิัติการ Operating System 
     ผศ.ปฏิคม ทองจริง 
  6. พื้นฐานการพัฒนาสารสนเทศบนอนิเทอร์เน็ต ด้วย HTML5 และ CSS3  
                Basic of HTML5 and CSS3 ผศ.วิชาญ ทุมทอง 

สไลด์ประกอบการสอน มีท้ังหมด 3 สไลด์ประกอบการสอน ดังนี้ 
  1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาเคร่ืองมือวัดและการวัดปริมาณทางไฟฟ้า   
               (Document of ElectricalInstrument and Measurement) 
                อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์เจริญ 
  2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น  
                Introduction to Information and Communication Technology 
      อาจารย์ทบทอง ช้ันเจริญ 
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับชีวิตสมัยใหม่   

Information Technology for Modern Life 
      อาจารย์ทบทอง ช้ันเจริญ 

ประจ าปีการศึกษา 2/2559 

บทเรียนออนไลน ์มีท้ังหมด 6 บทเรียนออนไลน์ ดังนี ้
  1. สัตววิทยา (Zoology) 
   อาจารย์ ดร.ชุตาภา คุณสุข 
  2. ปฏิบัติการชีววิทยา 2 (Biology Laboratories 2) 
       อาจารย์ ดร.ชุตาภา คุณสุข 
  3. พื้นฐานการเขียนแบบ (Basic Drawing) 
       อาจารย์เข็มชาติ เชยชม 
  4. สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม (Industrial Hygiene) 
   อาจารย์เอกนรินทร์ ธนะกิจไพรินท์ 
  5. การวิจัยทางธุรกิจกับงานบัญชี 3034104 (Research for Accounting) 
   ผศ.วัชรินทร์ อรรคศรีวร 
  6. ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management) 
   ผศ.วิชาญ ทุมทอง   

จ านวนรายวิชาที่อนุมัติ มีท้ังหมด 19 บทเรียน  
จ านวนอาจารย์ผู้สอนทีเ่ปน็สมาชิก มีท้ังหมด 58 คน  
จ านวนสมาชิกผู้ใช้งานระบบ มีท้ังหมด 281 คน 
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กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 

 
1. โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา 

 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการหลักสูตร              
“การตกแต่งภาพ” มีผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมด 58 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 
85.00 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 87.40  
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2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ระบบสารสนเทศแก่ผู้บริหารและบุคลากร 

  วัน ท่ี 22 มีนาคม 2560 กลุ่มงานศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการหลักสูตร                      
“การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ส าหรับผู้บริหาร (DSS)” มีผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมด 30 คน                 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.40 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ                      
คิดเป็นร้อยละ 85.00   
 

  

  

  

 
3. โครงการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม 

  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับฝึกอบรม มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.80 

4. โครงการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 

  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับส าหรับการเรียนการสอน  มีความพึงพอใจ                 
คิดเป็นร้อยละ 80.20 
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5. โครงการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป 

  ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการท่ัวไป มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 88.00 

6. โครงการให้ค าปรึกษาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา 

  มีนักศึกษามาใช้บริการรับค าปรึกษาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 51 ราย มีความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 89.80 

7. โครงการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับบริการท่ัวไป มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.40 

8. โครงการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตส าหรับเส้นทางส ารอง 

  ติดต้ังวงจรส่ือสัญญาณแบบ Ethernet เช่ือมต่อกับเครือข่ายกลางของมหาวิทยาลัย โดยสามารถ
ใช้งานวงจรส่ือสารภายในประเทศ (Domestic Bandwidth) ท่ีความเร็วไม่ต่ ากว่า 1000 Mbps (1Gbps)   
และวงจรส่ือสารภายนอกประเทศ (International Bandwidth) ท่ีความเร็วไม่ต่ ากว่า 150 Mbps 

9. โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับระบบ IPV6 ระยะที่ 2 

 ด าเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับระบบ IPV6 ระยะท่ี 2 โดยได้ปรับปรุงอุปกรณ์
เครือข่ายจ านวน 27 อุปกรณ์ ได้แก่ 
 1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Distributed switches) 1 ตัว  
 2. ปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Distributed switches) เดิม 1 ตัว  
  3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access switches) จ านวน 25 ชุด  

10. โครงการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (Microsoft EES Desktop Package(Renew)) ระยะเวาลา 1 ปี   

    โดยมหาวิทยาลัยจะต้องมีสิทธิ์ติดต้ังและใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย อันได้แก ่
    1. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows  

  2. ชุดโปรแกรมส ำนักงำน Microsoft Office Pro Plus  ซึ่งประกอบด้วย Word, Excel, 
Power Point, One Note, Outlook, Publisher, Access  

11. โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) 

  ด าเนินการบ ารุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย  (Firewall) ยี่ห้อ Fortinet                  
รุ่น 1000C ระยะเวลา 1 ปี จ านวน 1 ระบบ 

 

 

 

 



 

 
 

ANNUAL REPORT 2017 รายงานประจ าปี 2560  หน้า 70 

 

 
12. โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบหลายทาง 

  ด า เนินการบ ารุ ง รั กษาอุปกร ณ์  Load Balance ยี่ ห้ อ  Peplink รุ่ น  Peplink BPL-1350                   
เป็นระยะเวลา 1 ปี 

13. โครงการบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Generator+UPS)   

  ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ระยะเวลา 1 ปี จ านวน              
1 ระบบ ได้แก่ 
   1. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 75k พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ (ATS) จ านวน 1 เครื่อง 
(Model : VOLVO PENTA TAD532 GE  S/N 5311343956) จ านวน 1 เครื่อง 
   2. เครื่องส ารองไฟฟ้า UPS ขนาด 30kVA แบบไม่รวมแบตเตอรี่ (Model : ALCOR 
UPS 30KVA  S/N 12AL200001, 12AL200002) จ านวน 2 เครื่อง 

14. โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองแม่ข่ายส าหรับส าหรับส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
(ระยะเวลา 1 ปี) 

 ด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายส าหรับส าหรับส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(MIS) (ระยะเวลา 1 ปี) จ านวน 2 เครื่อง 

15. โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (ระยะเวลา 1 ปี) 

 ด าเนินการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ระยะเวลา 1 ปี  โดยมีอุปกรณ์เครือข่ายท่ีได้รับการ
บ ารุงรักษาจ านวน 22 อุปกรณ์  

16. โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย  

 ด ำเนินกำรติดต้ังและปรับปรุงระบบเครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัยท้ังหมด 76 จุด ดังนี้  
 

ล ำดับ หน่วยงำน จ ำนวน 
1 ติดต้ังสำยแลนภำยในส ำนักงำน ตึกวิทยำกำรจัดกำร (ใหม่) 12 
2 ติดต้ังสำยแลนภำยในหน่วยงำนสำรสนเทศ และงำนพัฒนำนวัตกรรม ห้อง 35303  6 
3 ติดต้ังสำยแลนภำยในห้องเรียนส ำหรับเครื่องอำจำรย์ อำคำร 35 10 
4 ติดต้ังสำยแลนเช่ือมต่อ AP และเครื่อง PC เจ้ำหน้ำท่ี ท่ี ริมกรีน 2 
5 ติดต้ังสำยแลนภำยในห้องพักอำจำรย์ อำคำรเรียนรวม ช้ัน 4 4 
6 ติดต้ังสำยแลนภำยในหน่วยงำนห้องสมุด อำคำรเรียนรวม ช้ัน 1 4 
7 ติดต้ังสำยแลนภำยในกองบริกำรวิชำกำร ช้ัน 1 ตึก 36 8 
8 ติดต้ังสำยแลนภำยในส ำนักงำน ช้ัน 1 ตึกอัญมณี 1 
9 ติดต้ังระบบ Fiber Optic จำกตึกอัญมณีไปอุตสำหกรรมใหม่ 1 
10 ติดต้ังสำยแลนภำยในจำกสวิตช้ัน 3 ตึก 36 มำยังหอประชุม 1 
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ล ำดับ หน่วยงำน จ ำนวน 
11 ติดต้ังสำยแลนภำยในส ำนักงำน งำนบริกำรและซ่อมบ ำรุง ห้อง 35302 ช้ัน 3 อำคำร 35 3 
12 ติดต้ังสำยแลนภำยในงำนระบบเครือข่ำยห้อง 35304 ช้ัน 3 อำคำร 35 2 
13 ติดต้ังสำยแลนภำยในส ำนักงำน งำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี ช้ัน 2 อำคำร 36 4 
14 ติดต้ังสำยแลนภำยในส ำนักงำน งำนนิติกร ช้ัน 2 อำคำร 36 2 
15 ติดต้ังสำยแลนภำยในส ำนักงำน งำนกองบริกำรกำรศึกษำ ช้ัน 2 อำคำร 36 3 
16 ติดต้ังสำยแลนจำกอำคำรเรียนศิลปะเก่ำ ไปยังศิลปะใหม่ เพื่อกระจำยสัญญำณไร้สำย AP 1 
17 ติดต้ังสำยแลนเช่ือมต่อ AP ท่ีตึกเกษตรใหม่ เพื่อกระจำยสัญญำณไร้สำย AP 3 
18 ติดต้ังสำยแลนภำยในส ำนักงำน สหกิจศึกษำ ช้ัน 1 อำคำร 36 1 
19 ติดต้ังสำยแลนภำยในส ำนักงำน กองนโยบำยและแผน ช้ัน 4 อำคำร 36 3 
20 ติดต้ังสำยแลนภำยในห้องพักอำจำรย์ อำคำรเกษตรเก่ำ ช้ัน 1 2 
21 ติดต้ังสำยแลนเช่ือมต่อ AP หอพักหญิง 4 เพื่อกระจำยสัญญำณไร้สำย AP 1 
22 ติดต้ังสำยแลนเช่ือมต่อ AP หอพักหญิง 5 เพื่อกระจำยสัญญำณไร้สำย AP 1 
23 ติดต้ังระบบ Fiber Optic จำกอำคำรเรียนรวมไปยัง อำคำรวิทยำกำรจัดกำรใหม่ 1 

ผลรวม 76 

 
17. โครงการปรับปรุงเคร่ืองให้บริการเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย (www.rbru.ac.th) 

  ด าเนินการปรับปรุงเครื่องให้บริการเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย 

18. โครงการปรับปรุงเคร่ืองให้บริการจัดเก็บข้อมูลจราจร (Log Server) 

  ด ำเนินกำรปรับปรุงเครื่องให้บริกำรจัดเก็บข้อมูลจรำจร (Log Server) 

19. โครงการพัฒนาเคร่ืองให้บริการระบบฐานข้อมูลส ารองส าหรับระบบยืนยันตัวตน 

  ด ำเนินกำรติดต้ังเครื่องให้บริกำรระบบฐำนข้อมูลส ำรองส ำหรับระบบยืนยันตัวตน 

20. โครงการส ารวจความพึงพอใจการใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

  ผู้ใช้บริการเครือข่ายมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 72.40 

 

 

 

 

 

 

http://www.rbru.ac.th/
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21. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ Green University 
   

 
http://www.green.rbru.ac.th/ 

 
22. โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนสมัครใช้ Eduroam 
   

 
http://eduroam.rbru.ac.th/ 

 
23. โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

 ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจ านวน 19 เว็บไซต์ โดยมีรายช่ือ
เว็บไซต์ท่ีพัฒนาและปรับปรุงดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 
 

http://eduroam.rbru.ac.th/
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23.1 ส านักศิลปวัฒนธรรมและพฒันาชุมชน 

 
http://www.arts.rbru.ac.th/ 

 
23.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
http://www.aritc.rbru.ac.th/ 

 
23.3 กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย 

 
http://www.council.rbru.ac.th/ 
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23.4 กองบริการการศึกษา 

http://www.service.rbru.ac.th/ 
 

23.5 หน่วยงานการเงนิ  

 
http://www.financial.rbru.ac.th/ 

 
23.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
http://www.agricul.rbru.ac.th/ 

 
 
 

http://www.service.rbru.ac.th/
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23.7 หน้าเว็บเพจ Authentication มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
https://authen.rbru.ac.th:1003/ 

 
23.8 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 2 ภาษา 

 
http://www2.rbru.ac.th/ 

 
23.9 กลุ่มงานพัสดุ  

 
http://www.stock.rbru.ac.th/ 

 
 
 
 

https://authen.rbru.ac.th:1003/
http://www2.rbru.ac.th/
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23.10 กองนโยบายและแผน 

 
http://www.plan.rbru.ac.th/ 

 
23.11 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
https://www.rbru.ac.th/org/research/ 

 
23.12 สถาบันนานาชาติ 

 
http://www.inter.rbru.ac.th/ 

 
 
 
 

http://www.plan.rbru.ac.th/
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23.13 บัณฑิตวิทยาลัย 

 
http://www.grad.rbru.ac.th/ 

 
23.14 คณะนิเทศศาสตร์ 

 
http://www.com-arts.rbru.ac.th/ 

 
23.15 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
http://www.internal-audit.rbru.ac.th/ 
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23.16 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
http://www.satitschool.rbru.ac.th/ 

 
23.17 เว็บไซต์ค าสอนของในหลวงราชกาลท่ี 9 สวรรคต 

 
 
23.18 เว็บไซต์ WUNCA ครั้งท่ี 35 
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23.19 เว็บไซต์ระบบประเมินออนไลน์ผู้เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งท่ี 35 

 
 
24. โครงการพัฒนาเว็บไซต์งาน Wunca คร้ังที่ 35 
   

 
http://wunca.uni.net.th/wunca35/ 

 
25. โครงการพัฒนาระบบติดตามเอกสารเร่งด่วน Fast e-Document 
  

 
http://assess.rbru.ac.th/fastcheck/ 

 
 
 
 
 

http://assess.rbru.ac.th/fastcheck/
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26. โครงการปรับปรุงระบบตรวจสอบประวัติบุคลากรออนไลน์ ในส่วนของการ ประวัติการศึกษา, ประวัติ
การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน, ประวัติการลา, ผลประเมินปฏิบัติราชการ, ระยะสัญญาจ้าง 
   

 

http://assess.rbru.ac.th/checkstaff/ 
 
27. โครงการปรับปรุงระบบน าเข้าข้อมูลสแกนลายนิ้วมือแบบ Real Time   
    

 
 
28. โครงการปรับปรุงระบบลงทะเบียน MAC Address ในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
  

 
 
 
 
 

http://assess.rbru.ac.th/checkstaff/
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29. โครงการพัฒนาระบบจองห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย 
  

 
http://assess.rbru.ac.th/meeting/ 

 
30. โครงการพัฒนาระบบค าร้องขอส าเร็จการศึกษาออนไลน์ 
 

 
https://jws01.rbru.ac.th/CCG/ 

 
31. โครงการปรับปรุงระบบจัดซ้ือ-จัดจ้าง (การตัดจ าหน่ายครุภัณฑ์) 
 

 

 
 
 

http://assess.rbru.ac.th/meeting/
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32. โครงการส ารวจความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร (MIS) 

  ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 82.80 

33. โครงการส ารวจความพึงพอใจการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

  ผู้ใช้บริการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 82.80   

34. โครงการส ารวจความพึงพอใจการใช้งานระบบบริการศึกษา 

  ผู้ใช้บริการระบบบริการการศึกษามีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 76.60 
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สรุปจ านวนสถิติผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ตามแผนการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะ 
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

11 7 24 8 1 10 1 5 11 9 1 7 

ครุศาสตร์ 690 632 570 478 30 456 482 655 438 145 9 115 
มนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

400 395 370 270 17 298 274 476 282 110 31 106 

วิทยาการจัดการ 235 333 215 256 20 225 241 349 316 82 14 87 
เทคโนโลยีการเกษตร 78 101 180 119 6 69 86 92 82 55 7 18 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 74 83 85 87 4 98 41 52 38 38 6 34 
นิติศาสตร์ 17 21 18 19 0 31 35 26 10 9 10 13 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

65 35 20 28 17 20 11 51 28 10 8 17 

นิเทศศาสตร์ 101 120 108 133 3 33 33 34 38 11 0 1 
อัญมณีศาสตร์ 
และประยุกต์ศิลป์ 

24 30 34 32 3 47 32 24 1 3 0 1 

ยอดรวมรายเดือน 1695 1757 1624 1430 101 1287 1236 1764 1244 472 86 399 
 

หมายเหตุ  :  อ้างอิงจากระบบเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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หน่วยที่ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องประชุม 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี  หน่วยงาน  
1 2 ตุลาคม 2559 สมาคมประกันชีวิตไทย 
2 7 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตร์ 
3 9 ตุลาคม 2559 สมาคมประกันชีวิตไทย 
4 14 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตร์ 
5 26 – 28 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตร์ 
6 6 พฤศจิกายน 2559 สมาคมประกันชีวิตไทย 
7 9 พฤศจิกายน 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8 17 -18 พฤศจิกายน 2559 ส านักงานจังหวัดจันทบุรี 
9 20 พฤศจิกายน 2559 สมาคมประกันชีวิตไทย 
10 21 พฤศจิกายน 2559 หน่วยงานอาคารสถานท่ี 
11 24 – 25 พฤศจิกายน 2559 กองบริการการศึกษา 
12 1 ธันวาคม 2559 ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง 
13 6 – 9 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
14 13 ธันวาคม 2559 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
15 14 ธันวาคม 2559 ส านักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 
16 15 ธันวาคม 2559 ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี 
17 18 ธันวาคม 2559 สมาคมประกันชีวิตไทย 
18 20  - 21 ธันวาคม 2559 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
19 24 – 25 ธันวาคม 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
20 27 – 28 ธันวาคม 2559 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
21 8 มกราคม 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
22 9 -10 มกราคม 2560 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
23 14 มกราคม 2560 ส านักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี 
24 22 มกราคม 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
25 24 มกราคม 2560 ส านักงานอธิการบดี 
26 5 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
27 15 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย เขต 17 จันทบุรี 
28 16 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 
29 19 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
30 24 กุมภาพันธ์ 2560 ส านักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี 
31 25 กุมภาพันธ์ 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี  หน่วยงาน  
32 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
33 5 มีนาคม 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
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34 6 – 7 มีนาคม 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
35 8 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
36 14 มีนาคม 2560 คณะครุศาสตร์ 
37 16 มีนาคม 2560 คณะครุศาสตร์ 
38 19 มีนาคม 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
39 22 มีนาคม 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
40 25 – 26 มีนาคม 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
41 29 – 31 มีนาคม 2560 ส านักทางหลวงชนบทท่ี 3 (ชลบุรี) 
42 2 เมษายน 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
43 23 เมษายน 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
44 25 – 26 เมษายน 2560 ส านักงานอธิการบดี 
45 14 พฤษภาคม 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
46 15 -16 พฤษภาคม 2560 ส านักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 
47 21 พฤษภาคม 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
48 23 – 23 พฤษภาคม 2560 ส านักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 
49 24 พฤษภาคม 2560 สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) 
50 27 – 28 พฤษภาคม 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
51 3 มิถุนายน 2560 สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย(ATI) 
52 4 มิถุนายน 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
53 5 มิถุนายน 2560 ส านักงานอธิการบดี 
54 7 – 9 มิถุนายน 2560 ส านักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
55 11 มิถุนายน 2560 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา ถนนท่าแฉลบ 
56 17 – 18 มิถุนายน 2560 มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 
57 18 มิถุนายน 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
58 24 – 25 มิถุนายน 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
59 27 มิถุนายน 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
60 2 กรกฎาคม 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
61 13 กรกฎาคม 2560 หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี 
62 15 กรกฎาคม 2560 บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์ 
63 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(WANCA) 
64 23 กรกฎาคม 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
65 27 กรกฎาคม 2560 หน่วยงานประกันคุณภาพ 

ล าดับที่ วัน เดือน ป ี  หน่วยงาน  
66 29 – 30 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ 
67 3 – 4  สิงหาคม 2560 ส านักบริการวิชาการ 
68 6 สิงหาคม 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
69 7 สิงหาคม 2560 หน่วยงานประกันคุณภาพ 
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70 8 – 9 สิงหาคม 2560 ส านักบริการวิชาการ 
71 10 – 11 สิงหาคม 2560 ส านักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 
72 16 สิงหาคม 2560 ส านักงานอธิการบดี 
73 20 สิงหาคม 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
74 22 – 25 สิงหาคม 2560 ส านักบริการวิชาการ 
75 1 – 2 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
76 3 กันยายน 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
77 7 – 8 กันยายน 2560 ส านักบริการวิชาการ 
78 17 กันยายน 2560 สมาคมประกันชีวิตไทย 
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ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 2559 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  5 ข้อ   8 ข้อ 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร  5 ข้อ   7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและผู้บริหารหน่วยงาน 

6 ข้อ   6 ข้อ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ 4 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ   5 ข้อ 4 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ข้อ   6 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

6 ข้อ   7 ข้อ 4 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 7 ตัวบ่งชี้ 4.571 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 พันธกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ความพร้อมและความเพียงพอของ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

5 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

5 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การบริการฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น 5 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

3 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 มีการขยายระบบเครือข่ายเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน 

3 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ 5 ตัวบ่งชี้ 5 คะแนน 
รวมคะแนน = ((คะแนนเฉลี่ยองค์ 1 – 4)+(คะแนนเฉลี่ยองค์ 5))/2  4.786 คะแนน 

 
 




