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ประวัติ. ปรัชญา. วิสัยทัศน์. พันธกิจ.

ที่ควบคุมด้วยบาร์โค้ด และพัฒนางานข้อมูลหนังสือ ให้สามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการรายงานสถิติข้อมูล
ประวัติและความเป็นมา
สารสนเทศ และประวัติการยืม-คืนของสมาชิกของห้องสมุดด้วย
ดิมชื่อห้องสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ มีฐานะเป็นแผนก ซึง่ มีรายละเอียดในการบริหารจัดการห้องสมุดเพิม่ ขึน้ และให้ความ
สังกัดสำ�นักงานอธิการ เปิดบริการเป็นครัง้ แรกในปีการศึกษา สะดวกในการทำ�งานของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ อาคารศิลปะเดิม
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นำ�โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร IR Web มาใช้จดั
เก็บข้อมูลดรรชนีวารสาร และกฤตภาคสำ�นักเทคโนโลยี เป็น
หน่วยงานจัดตั้งขึ้นภายในตามนโยบายการบริหารงานของ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้ย้ายมายังอาคารหอสมุดใหม่ (ปัจจุบัน ผูบ้ ริหารสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีวตั ถุประสงค์
คือ อาคารรูปหกเหลี่ยมสำ�นักศิลปวัฒนธรรม)
หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการเครือ่ งมือ
เลคทรอนิกส์ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ แก่หน่วยงานภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ แผนกห้องสมุดได้ปรับฐานะเป็นฝ่าย อิและภายนอกสถาบั
น
หอสมุดตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) นับจากนั้นมาฝ่าย
หอสมุดได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยลำ�ดับ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำ�นักเทคโนโลยีและ
มีภารกิจหลักมุง่ เน้นการพัฒนาระบบการติดต่อสือ่ สาร
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ฝ่ายหอสมุดได้รับงบประมาณเพื่อสร้าง สารสนเทศ
ด้
า
นเทคโนโลยี
างๆ เป็นหลัก ได้แก่ งานให้บริการ
อาคารใหม่เป็นอาคาร ๔ ชัน้ ปรับฐานะจากฝ่ายหอสมุดเป็นสำ�นัก ช่องทางการติดแต่ละสารสนเทศต่
อสื่อสารกับสถาบันโดยจัดทำ� Web site ของ
วิทยบริการ ใช้งบประมาณก่อสร้างจำ�นวน ๒๑ ล้านบาท และค่าวัสดุ มหาวิทยาลัยภายใต้
name www.ripb.ac.th ควบคุม
ครุภณ
ั ฑ์ประจำ�อาคาร จำ�นวน ๑๐ ล้านบาท และได้นำ�เทคโนโลยี และดูแลระบบการสืบDomain
ค้
น
ผ่
า
นระบบ
intranet ของ
โปรแกรม CDS/ISIS ใช้ในการบริการสืบค้น และกรอกข้อมูล นักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพinternet,
ท์ทงั้ หมดของมหาวิทยาลัย
ทรัพยากรสารนิเทศ และใช้ระบบการสืบค้นจากตู้บัตรรายการ
ควบคู่กันไป
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เปลี่ยนสถานะ
เป็
น
มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เปลีย่ นจาก CDS/ISIS พัฒนาเป็นโปรแกรม ราชภัฎเพชรบู
รณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และมี
FoxPro เขียนขึ้นเองโดยอาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ ใน การจัดตัง้ หน่วยงานภายในมหาวิ
ยาลัยขึน้ ใหม่เป็น ๑๐ หน่วยงาน
การบริการยืม-คืนของห้องสมุด เพือ่ เป็นการตอบสนองผูร้ บั บริการ (กำ�ลังรอการพิจารณากฎกระทรวง) ทและหนึ
ง่ ในสิบหน่วยงานดังกล่าวซึง่
ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
มีการรวมภารกิจของสำ�นักวิทยบริการและสำ�นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นำ�ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia เข้าเป็นสำ�นักเดียวกัน ภายใต้ชอื่ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
Tech Library System) มาใช้ในการดำ�เนินงานห้องสมุดและ สารสนเทศ (Information Technology and Academic
ให้บริการ ได้พัฒนาระบบบริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์เป็นระบบยืม-คืน Resources Center)

เ
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ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินงานขึน้ ใหม่ภายใต้การบริหารจัดการ
ระบบงานเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นภารกิจ
๒ ด้านได้แก่ ๑) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ดูแลระบบการ
ติดต่อสื่อสารของมหาวิทยาลัยภายใต้ Domain name www.
pcru.ac.th ควบคุมและดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบ internet
, intranet ของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลระบบการให้บริการ wireless
internet ในมหาวิทยาลัย และ ๒) ด้านวิทยบริการ คือ เป็น
แหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา และเป็นแหล่ง
ข้อมูลข่าวสารทีท่ นั สมัย ให้บริการสารนิเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา
บุคลากรในหน่วยงานและชุมชน รวมทั้งบริการศูนย์ให้การศึกษา
นอกมหาวิทยาลัยด้วย เช่น ศูนย์ให้การศึกษาพิจิตร และศูนย์
ให้การศึกษาบึงสามพัน โดยจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร จัดบริการสารนิเทศที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการนำ�เทคโนโลยีสารนิเทศ
มาให้บริการการสืบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งได้ดำ�เนิน
การงานโครงการเครือข่ายฐานข้อมูลงานวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแม่ข่าย
ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการของฝ่ายสิ่งพิมพ์สาร-นิเทศ และ
เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดองค์กรตามประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๔๙ นัน้ ให้แบ่งส่วนราชการในสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ และภายใต้สำ�นักงานมี
งาน ได้แก่ งานบริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง งานบริการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนา
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นต้น

ปี พ.ศ.๒๕๕๐ สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ ได้ย้ายสำ�นักงานไป
ทีอ่ าคารบรรณราชนครินทร์ ชัน้ ๑ เพือ่ ความสะดวกในการบริหาร
จัดการสำ�นักฯ
ปี พ.ศ.๒๕๕๒ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้รับ
งบประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารใหม่เป็นอาคาร
๓ ชั้น ตรงบริเวณสนามฟุตบอลเล็ก และงานหอสมุดกลางได้
ดำ�เนินการขอใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Autolib ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ งานหอสมุดกลาง สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำ�เนินการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
WALAI Autolib ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สีประจำ�สำ�นักฯ สีม่วง
ปรัชญา
“เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจการบริการ มาตรฐานศูนย์
สืบค้นข้อมูล”

ปณิธาน
“เป็นศูนย์กลางบริการการสืบค้นข้อมูล และให้บริการ
เทคโนโลยีทันสมัย”

วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางบริการการเรียนรู้ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

๑. ให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนา
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และถ่ายทอดเทคโนโลยีทหี่ ลากหลายแก่นกั ศึกษา และบุคลากรใน
กลยุทธ์ที่ ๕ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
๒. สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้
๕.๑ เป็นสำ�นักที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตลอดชีวิต
๕.๒ เป็นสำ�นักทีม่ กี ารพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ
๓. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บุคคล องค์กรในสังคมและท้องถิ่น ตลอดจนสืบสานโครงการ อย่างเป็นระบบ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
คณะกรรมการประจำ�สำ�นัก
๔. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
นายประยูร ไชยบุตร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบงาน นางกฤษติญา มูลศรี
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับ รองผู้อำ�นวยการสำ�นัก ฯ
บัณฑิตทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชา โดยมุง่ เน้นการให้บริการด้านการ ผศ.อาภาภรณ์ วรรณา
สืบค้นทั้งเอกสาร ตำ�รา สิ่งพิมพ์ต่างๆ และการสืบค้นด้วยระบบ รองผู้อำ�นวยการสำ�นัก ฯ
อินเตอร์เน็ต นอกจากนัน้ ยังมุง่ เน้นการให้บริการความสะดวกด้าน
การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต บริการพื้นที่โฮมเพจ บทเรียน นางสาวฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
ออนไลน์ อีเมล์รวมทั้งให้การฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ รองผู้อำ�นวยการสำ�นัก ฯ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และท้องถิ่น ซึ่งกำ�หนด นางทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
รองผู้อำ�นวยการสำ�นัก ฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
กลยุทธ์สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าสำ�นักงานผู้อำ�นวยการ.ฯ
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ
นางณัฐยา สุโนพันธ์
บริหารจัดการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เป้าประสงค์
๑.๑ เป็นศูนย์กลางบริการสารสนเทศที่หลากหลายและ นางสาวมัทนา รามศิริ
หัวหน้างานหอสมุดกลาง
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
๑.๒ ผู้รับบริการเข้าถึงสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีได้อย่าง นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
รวดเร็ว
หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.
๑.๓ มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และเอื้อต่อการค้นคว้า
นายอนุพงษ์ สุขประเสิรฐ
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ทางวิชาการ
การจัดการองค์กร : ปัจจุบัน
เป้าประสงค์
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดองค์กร
๒.๑ เป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศทีห่ ลากหลายและทันสมัย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.๒๕๔๙ เมื่อวันที่
๒.๒ เป็นห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ
๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ นั้น ให้แบ่งส่วนราชการในสำ�นักวิทยบริการ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสำ�นักงานผูอ้ �ำ นวยการ และภายใต้
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำ�นักงานมีกลุ่มงาน ดังนี้
เป้าประสงค์
๑. งานบริหารและธุรการ
๓.๑ เป็นแหล่งทีใ่ ห้บริการวิชาการทีต่ อบสนองความต้องการ
๒. งานหอสมุดกลาง
ของท้องถิ่น
๓. งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการเรียนรู้
๔. งานวิจยั และพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ ๔ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
เป้าประสงค์
๔.๑ เป็นแหล่งการเรียนรู้ของท้องถิ่นด้านโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ
๔.๒ จัดกิจกรรม/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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บุคลากร

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานภาพปัจจุบนั
มีตำ�แหน่ง อาจารย์ประจำ� ๕ คน ข้าราชการพลเรือน ๑ คน
พนักงานราชการ ๑ คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ๑๐
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๑ คน และลูกจ้างชั่วคราว
๑๓ คน รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น ๓๑ คน จำ�แนกตามตำ�แหน่งและ
หน่วยงาน

9

10

11

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹
ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
ÊÓ¹Ñ¡ÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·Èº´Õ
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ

§Ò¹ºÃÔËÒÃáÅÐ¸ØÃ¡ÒÃ

§Ò¹ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§

- Ë¹‹ÇÂÊÒÃºÃÃ³
- Ë¹‹ÇÂá¼¹áÅÐ§º»ÃÐÁÒ³
- Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¾ÑÊ´Ø
- Ë¹‹ÇÂºØ¤¤Å
- Ë¹‹ÇÂ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
- Ë¹‹ÇÂ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾
- Ë¹‹ÇÂÍÒ¤ÒÃáÅÐÊ¶Ò¹·Õè
- Ë¹‹ÇÂÊÔè§¾ÔÁ¾µ‹Íà¹×èÍ§

- Ë¹‹ÇÂ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
ÊÒÃÊ¹à·È
- Ë¹‹ÇÂÇÔà¤ÃÒÐË·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
ÊÒÃÊ¹à·È
- Ë¹‹ÇÂ«‹ÍÁºÓÃØ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
ÊÒÃÊ¹à·È
- Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃÊÒÃÊ¹à·È
- Ë¹‹ÇÂÊÔè§¾ÔÁ¾µ‹Íà¹×èÍ§
- Ë¹‹ÇÂâ»Ãá¡ÃÁËŒÍ§ÊÁØ´
ÍÑµâ¹ÁÑµÔ
- Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃÊ×èÍâÊµ·ÑÈ¹ÇÑÊ´Ø
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ»ÃÐ¨ÓÊÓ¹Ñ¡

§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

- Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ
ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃÍÔ¹àµÍÃà¹çµ
- Ë¹‹ÇÂ½ƒ¡ÍºÃÁ
à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
- Ë¹‹ÇÂ«‹ÍÁºÓÃØ§
ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
- Ë¹‹ÇÂÃÐººà¤Ã×èÍ§áÁ‹¢‹ÒÂ
- Ë¹‹ÇÂ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ
ÃÐººâ·ÃÈÑ¾·ÀÒÂã¹
- Ë¹‹ÇÂ¾Ñ²¹ÒÃÐºº
à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò
«Í¿µáÇÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
áÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂ
- Ë¹‹ÇÂ¤Çº¤ØÁáÅÐºÃÔ¡ÒÃ
ÃÐººÊÒÃÊ¹à·È
¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
- Ë¹‹ÇÂÇÔ¨ÑÂáÅÐ¨Ñ´ËÒ
¾Ñ²¹Ò«Í¿µáÇÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
- Ë¹‹ÇÂ¾Ñ²¹ÒÊ×èÍ
¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
¼‹Ò¹ÃÐººà¤Ã×Í¢‹ÒÂ
- Ë¹‹ÇÂ¾Ñ²¹ÒÊ×èÍÁÑÅµÔÁÕà´ÕÂ
- Ë¹‹ÇÂ¾Ñ²¹ÒàÇçºä«µ
ÊÓ¹Ñ¡áÅÐÁËÒÇÔÂÒÅÑÂ
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ตารางที่ ๑ แสดงจำ�นวนบุคลากรจำ�แนกตามงาน
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
ñ. §Ò¹ºÃÔËÒÃáÅÐ¸ØÃ¡ÒÃ
ò. §Ò¹ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§
ó. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È
ô. §Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò«Í¿·
áÇÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃáÅÐ
à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹

ÍÒ¨ÒÃÂ
»ÃÐ¨Ó
ò
ñ

(Ë¹‹ÇÂ:ÍÑµÃÒ/¤¹)
ÅÙ¡¨ŒÒ§
ÃÇÁ
ªÑèÇ¤ÃÒÇ
·Ñé§ÊÔé¹
ó
ø
ö
ññ

¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ / ¾¹Ñ¡§Ò¹
PC
µÓáË¹‹§Í×è¹æ
ñ
ò
ô

ñ

-

ó

ó

÷

ñ

-

ó

ñ

õ

õ

ñ

ñò

ñó

óñ

หมายเหตุ ตำ�แหน่งอื่นๆ ๑๒ คน ได้แก่ พนักงานราชการ ๑ คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ๑๐ คน พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๑ คน
ตารางที่ ๒ แสดงจำ�นวนคณาจารย์จำ�แนกตาม ตำ�แหน่ง และระดับตำ�แหน่งของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ªÒÂ
ñ

ÍÒ¨ÒÃÂ
ËÞÔ§ ÃÇÁ
ó
ô

µÓáË¹‹§áÅÐÃÐ´ÑºµÓáË¹‹§
¼È.
ªÒÂ ËÞÔ§ ÃÇÁ
ªÒÂ
ñ
ñ
-

ÃÈ.
ËÞÔ§
-

ÃÇÁ
ÃÇÁ
-

ªÒÂ
ñ

ËÞÔ§
ô

ÃÇÁ
õ

ตารางที่ ๓ แสดงจำ�นวนข้าราชการพลเรือน / เจ้าหน้าปฏิบัติการ / พนักงาราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างชั่วคราว
จำ�แนกตามคุณวุฒิของสำ�นักวิทยาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

µèÓ»ÃÔÞÞÒµÃÕ
ªÒÂ ËÞÔ§ ÃÇÁ
ñ
ô
õ
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¤Ø³ÇØ²ÔÊÙ§ÊØ´
»ÃÔÞÞÒµÃÕ
ªÒÂ ËÞÔ§ ÃÇÁ
ù
ñð
ñù

»ÃÔÞÞÒâ·
ªÒÂ ËÞÔ§ ÃÇÁ
ñ
ñ
ò

ÃÇÁ
ªÒÂ
ññ

ËÞÔ§
ñõ

ÃÇÁ
òö
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ง

งานบริหารและธุรการ
านบริหารและธุรการ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการดำ�เนินงานด้านการบริหารและธุรการ
ดังนี้

การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง โดยส่งเสริม สนับสนุนให้บคุ ลากร
ได้มโี อกาสเพิม่ พูนทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะ ความชำ�นาญในการปฏิบัติงาน และ
เสริมสร้างประสบการณ์ ดังนี้

๑. การศึกษาดูงาน
วันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม และห้อง
สมุดวิทยาเขต มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
จังหวัดพะเยา ในการนีค้ ณะผูบ้ ริหารฯ ให้การต้อนรับและนำ�เยีย่ ม
ชมการดำ�เนินงานเป็นอย่างดี

๒. การจัดการความรู้ (KM)
วันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการฯ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาบุคลากร
ณ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
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กิจกรรม โครงการจัดการความรูเ้ รือ่ ง การสืบค้นข้อมูลสำ�หรับ
การเรียนการสอนและการวิจัย วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๙๓๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒
พรรษา (อาคาร ๙) โดยบุคลากรของสำ�นักที่มีความชำ�นาญด้าน
ฐานข้อมูลออนไลน์ ๗ ฐาน เป็นวิทยากร คือ ผศ.อาภาภรณ์
วรรณา นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ และนายขวัญชัย บุญทองเถิง

๓. การจัดการความรู้ในองค์กร

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
บุคลากรสำ�นัก เรือ่ ง รายงานประจำ�ปี๒๕๕๓ วีดที ศั น์แนะนำ�สำ�นัก
รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และรายงานบริหารความเสี่ยง ประจำ�ปี ๒๕๕๓

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ
มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรูใ้ นองค์กรสำ�หรับเจ้าหน้าที่ บุคลากรสำ�นัก เรื่อง แผนการจัดการความรู้ กรอบอัตรากำ�ลัง
ของสำ�นักฯ โดยการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำ�เนินงาน และการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และอัตลักษณ์ของสำ�นัก
และพัฒนาการให้บริการของสำ�นักฯ มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ในการให้บริการสารสนเทศเพื่อส่งเสริม
บุคลากรให้พัฒนาไปพร้อมกัน
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วันที่ ๑๖-๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ บุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียม
เลขาผู้ประเมิน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ ๑๘ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ อบรมสื่อดิจิตอลสืบสาน
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประชุมเชิงคณะกรรมการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บริหาร สำ�นัก เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประจำ�ปี ๒๕๕๕

๔. ส่งเสริมความรู้ภายนอกองค์กร
มีการส่งเสริมความรูภ้ ายนอกองค์กรโดยจัดส่งเจ้าหน้าทีข่ อง
สำ�นักฯ ไปอบรมและประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ นำ�ความรูแ้ ละทักษะ
มาพัฒนาการดำ�เนินงานและพัฒนาการบริหารจัดการของสำ�นักฯ
ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพต่อการบริการของสำ�นักต่อไป

วันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
พัสดุมืออาชีพ รุ่นที่ ๖

๕. การประเมินคุณภาพภายใน
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการตรวจ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายประกัน การประเมินตนเอง จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
คุณภาพ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินจากหน่วยงาน
ราชภัฏ ในเขตภาคเหนือ ๘ แห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล ภายนอกมหาวิทยาลัย
สงคราม
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓

๖. การอบรม / ประชุม / สัมมนา
Í§¤»ÃÐ¡Íº
Í§¤»ÃÐ¡Íº·Õè ñ
Í§¤»ÃÐ¡Íº·Õè ò
Í§¤»ÃÐ¡Íº·Õè ÷
Í§¤»ÃÐ¡Íº·Õè ø
Í§¤»ÃÐ¡Íº·Õè ù
¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂÃÇÁ õ Í§¤»ÃÐ¡Íº ÷ µÑÇº‹§ªÕé

¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ
ó
ô
ô.óó
õ
ô
ô.ð÷

¤Ðá¹¹»ÃÐàÁÔ¹
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÃÐ´Ñº¾ÍãªŒ
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÃÐ´Ñº´Õ
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÃÐ´Ñº´Õ
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÃÐ´Ñº´ÕÁÒ¡
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÃÐ´Ñº´Õ
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÃÐ´Ñº´Õ

การส่งเสริมบุคลากรไปอบรม ประชุม สัมมนา
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตารางที่ ๔ สรุปการพัฒนาบุคลากร ประชุม สัมมนา อบรม และศึกษาดูงาน ประจำ�ปี ๒๕๕๔
ประเภทงาน (ประชุม, สัมมนา, อบรม,
ศึกษาดูงาน และบรรยายพิเศษ ฯลฯ

ลำ�ดับที่

ชื่อ – นามสกุล

สถานที่/ระยะเวลา

๑.

๑. ดร.สำ�ราญ ท้าวเงิน
๒. อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
๓. ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
๔. นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
๕. นายเอกชัย วอสูงเนิน
๖. นายขวัญชัย บุญทองเถิง
๗. นายปริญญา ปราบพาลา
๘. นายวิเศษ เกตุดี
๙. นายอนุพงษ์ สุขประเสริฐ
๑๐. นางสุพัตรา ปราบพาลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำ�เนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา ๒๓

ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม
๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
คำ�สั่งที่ ๒๐๐๙/๒๕๕๓ วันที่ ๑๗
ธันวาคม ๒๕๕๓

๒.

๑. ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
๒. นางณัฐยา สุโนพันธ์

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร ๒ และการจัดทำ�แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมธัญกร (ชั้น ๑)
อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง คำ�สั่ง
ที่ ๒๗๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
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ลำ�ดับที่
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ชื่อ – นามสกุล

ประเภทงาน (ประชุม, สัมมนา, อบรม,
ศึกษาดูงาน และบรรยายพิเศษ ฯลฯ

สถานที่/ระยะเวลา

๓.

๑. ผศ.อาภาภรณ์วรรณา
๒. นายจำ�รัส ด้วงดี
๓. นายขวัญชัญ บุญทองเถิง

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น ประจำ�ปีงบประมาณ
๒๕๕๔ จำ�นวน ๘ ฐานข้อมูล

วันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ
ห้องฝึกอบรมชั้น ๒ อาคารเทพ
รัตน์วิทยาโชติ สำ�นักหอสมุด
มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน) คำ�สั่งที่ ๒๗๓/๒๕๕๔
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๔.

๑. นายประยูร ไชยบุตร

ประชุม การเตรียมจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี ๒๕๕๔

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ
ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารทีปวิช
ญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก คำ�สั่งที่ ๒๙๕/๒๕๕๔
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๕.

๑. ผศ.อาภาภรณ์วรรณา
๒. นายจำ�รัส ด้วงดี
๓. นายขวัญชัญ บุญทองเถิง

ฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
๔ ฐานข้อมูล

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง
บริการอินเทอร์เน็ต ชั้น ๒ อาคาร
สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก ตามคำ�สั่งที่
๓๔๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔

๖.

๑. นายประยูร ไชยบุตร
๒. ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี

ประชุมสัมมนาการตรวจสอบและประเมิน
ผลภาคราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรภูมิคุ้มกันและภูมิ
ต้านทานสำ�หรับผู้บริหาร

วันที่ ๔-๕เมษายน. ๕๔ ณ
โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
คำ�สั่งที่ ๔๐๖/๒๕๕๔วันที่ ๑๔
มีนาคม ๕๔

๗.

๑. ผศ.อาภาภรณ์วรรณา
๒. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

ประชุมผู้บริหารห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔สำ�นัก
บรรณสารการพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรุงเทพมหานคร คำ�สั่งที่
๕๐๓/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๕๔

๘.

๑. นายประยูร ไชยบุตร
๒. ดร.สำ�ราญ ท้าวเงิน
๓. ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
๔. นางสาวฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
๕. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
๖. นายอนุพงษ์ สุขประเสริฐ
๗. นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
๘. นายขวัญชัย บุญทองเถิง
๙. นางสุพัตรา ปราบพาลา
๑๐. นายอภิรักษ์ อุ่นดี
๑๑. นายทองสุก คำ�ตะพล
๑๒. นายวิเศษ เกตุดี
๑๓. นางศิวพร มัวร์

โครงการศึกษาดูงานบุคลากร
สำ�นักวิทยบริการฯ

วันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๕๔
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี นมัสการหลวงพ่อพระใส
ศึกษาดูงานที่ท่าเสด็จ และศาลา
แก้วกู่ จังหวัดหนองคาย วัดถ้ำ�
กลองเพล จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
คำ�สั่งที่ ๕๐๖/๒๕๕๔
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

ลำ�ดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ประเภทงาน (ประชุม, สัมมนา, อบรม,
ศึกษาดูงาน และบรรยายพิเศษ ฯลฯ

สถานที่/ระยะเวลา

๑๔. นายเอกชัย วอสูงเนิน
๑๕. นายปิติพงษ์ นาสอนใจ
๑๖. นางสาวมัทนา รามศิริ
๑๗. นางรัตนา ชมมัย
๑๘.
๑๘. นายจำ�รัส ด้วงดี
๑๙. นางอมรรัตน์ กาละบุตร
๒๐. นางโชติกา โสดา
๒๑. นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์
๒๒. นางสังเวียน จินดา
๒๓. นางสาวดวงกมล วังคีรี
๒๔. นางสำ�ริศอินทรส
๒๕. นายชัยวัฒน์ ตันตระกูล
๒๖. นางแย้ม สังเกตุดี
๒๗. นางสุรีย์รัตน์ เบาะโต้ง
๒๘. นายปริญญา ปราบพาลา
๒๙. นายสมัย กาละบุตร
๓๐. นางเดือนฉาย ไชยบุตร
๓๑. นางสาวยุภา สุธงษา
๓๒. นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย
๓๓. นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์
๓๔. นายศักธิชัย จันทร์ศรี
๙.

๑. นายขวัญชัย บุญทองเถิง
๒. นางสุพัตรา ปราบพาลา

ประชุมชี้แจง การจัดทำ�มาตรฐานข้อมูล
อุดมศึกษา ๒๕๕๔

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้อง
แกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรม
เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
คำ�สั่งที่ ๕๕๙/๒๕๕๔ วันที่ ๑๒
เมษายน ๒๕๕๔

๑๐.

๑. นายขวัญชัย บุญทองเถิง

อบรมเรื่อง การดำ�เนินงานระบบจัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
(ThaiLIS)

วันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ
ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ณ นคร ชั้น ๓ อาคารสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คำ�
สั่งที่ ๕๖๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๕๔

๑๑.

๑. นางสุพัตรา ปราบพาลา
๒. นางศิวพร มัวร์

ประชุมสัมมนาทิศทางและแนวทางของ
โครงการมหาวิทาลัยไซเบอร์ไทย

วันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร คำ�สั่งที่
๖๙๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๕๔
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ชื่อ – นามสกุล

ประเภทงาน (ประชุม, สัมมนา, อบรม,
ศึกษาดูงาน และบรรยายพิเศษ ฯลฯ

สถานที่/ระยะเวลา

๑๒.

๑. ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี
๒. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
๓. นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
๔. นางสาวมัทนา รามศิริ
๕. นางณัฐยา สุโนพันธ์

ประชุมโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพ
ด้านห้องสมุด

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ
ห้องประชุม ชัน้ ๔ สำ�นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(ส่วนทะเลแก้ว) คำ�สัง่ ที่ ๗๐๔/๒๕๕๔
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๑๓.

๑. ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี

ประชุมเครือข่ายของ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (อวน.)

วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องดอยสุเทพ ๑ โรงแรมแคน
ทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ คำ�สัง่ ที่ ๗๕๐/๒๕๕๔ วันที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๑๔.

๑. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
๒. นางณัฐยา สุโนพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตรเลขานุการของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน หลักสูตร ๒ วัน

วันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ
ห้อง Ex–MBA ๓ อาคาร ๗ ชั้น
๑๒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตามคำ�สั่งที่ ๗๕๙/๒๕๕๔ วันที่
๒๖พฤษภาคม ๒๕๕๔

๑๕.

๑. นางสาวฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์

ประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดการศึกษา
ทางไกลด้วยระบบ TelePresence ผ่าน
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร
ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร คำ�สัง่ ที่ ๗๖๒/๒๕๕๔
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๑๖.

๑. นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
๒. นายวิเศษ เกตุดี

สัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง เรื่อง ปัจจุบันและอนาคตเครือ
ข่ายการศึกษาแห่งชาติ (Ned Net) และ
การเตรียนมความพร้อมโครงสร้างพื้น
ฐานเพื่อรองรับ IPV๖

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ
โรงแรม Pullman Bangkok
king Power ซอยรางน้ำ�
กรุงเทพมหานคร คำ�สัง่ ที่ ๗๗๖/๒๕๕๔
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๑๗.

๑. นางสุพัตรา ปราบพาลา
๒. นายปริญญา ปราบพาลา
๓. นายขวัญชัย บุญทองเถิง

อบรมหลักสูตร การใช้ภาษา SQL
สำ�หรับบุคคลทั่วไป

วันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ
สำ�นักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
คำ�สั่งที่ ๗๗๗/๒๕๕๔ วันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๔

ลำ�ดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ประเภทงาน (ประชุม, สัมมนา, อบรม,
ศึกษาดูงาน และบรรยายพิเศษ ฯลฯ

สถานที่/ระยะเวลา

๑๘.

๑. ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
๒. ผศ.อาภาภรณ์วรรณา
๓. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
๔. นางณัฐยา สุโนพันธ์
๕. นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
๖. นายอภิรักษ์ อุ่นดี
๗. นายวิเศษ เกตุดี
๘. นางสาวมัทนา รามศิริ
๙. นายจำ�รัส ด้วงดี
๑๐. นางโชติกา โสดา
๑๑. นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
๑๒. นางรัตนา ชมมัย
๑๓. นางสุรีรัตน์ เบาะโต้ง
๑๔. นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์
๑๕. นางสังเวียน จินดา

โครงการศึกษาดูงานบุคลากร สำ�นักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียม
ความพร้อมในการบริหารจัดการของ
สำ�นัก ด้านอาคารวิทยบริการใหม่ และ
ด้านระบบสารสนเทศ

วันที่ ๙-๑๐ มิ.ย. ๕๔ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และมหาวิทยาลัยพะเยา คำ�สั่งที่
๘๐๐/๒๕๕๔ วันที่ ๒ มิถุนายน
๒๕๕๔

๑๙

๑. นายขวัญชัย บุญทองเถิง

ฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น (ThaiLIS) ประจำ�ปี
๒๕๕๔ จำ�นวน ๗ ฐาน

วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ
ห้อง ๓๐๖ ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต กรุงเทพมหานคร คำ�สั่ง
ที่ ๑๑๘๔/๒๕๕๔ วันที่ ๕ สิงหาคม
๒๕๕๔

๒๐

๑. นายประยูร ไชยบุตร
๒. ดร.สำ�ราญ ท้าวเงิน
๓. ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
๔. นางสาวฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
๕. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
๖. นางทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
๗. นางกฤษติญา มูลศรี
๘. ผศ.อาภาภรณ์วรรณา
๙. นางสุพัตรา ปราบพาลา
๑๐. นายอภิรักษ์ อุ่นดี
๑๑. นายทองสุก คำ�ตะพล
๑๒. นายวิเศษ เกตุดี
๑๓. นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม
๑๔. นายขวัญชัย บุญทองเถิง
๑๕. นายปิติพงษ์ นาสอนใจ
๑๖. นางสาวมัทนา รามศิริ
๑๗. นางรัตนา ชมมัย
๑๘. นายจำ�รัส ด้วงดี
๑๙. นางอมรรัตน์ กาละบุตร
๒๐. นางโชติกา โสดา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาคุณภาพของสำ�นักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ
ไร่จันทร์แรมรีสอร์ท ตำ�บลเขาค้อ
อำ�เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
คำ�สั่ง ๑๒๖๖/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๔
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ลำ�ดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ประเภทงาน (ประชุม, สัมมนา, อบรม,
ศึกษาดูงาน และบรรยายพิเศษ ฯลฯ

สถานที่/ระยะเวลา

๒๑. นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์
๒๒. นางสังเวียน จินดา
๒๓. นางสาวดวงกมล วังคีรี
๒๔. นางสำ�ริศอินทรส
๒๕. นายชัยวัฒน์ ตันตระกูล
๒๖. นางแย้ม สังเกตุดี
๒๗. นางสุรีย์รัตน์ เบาะโต้ง
๒๘. นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
๒๙. นายอนุพงษ์ สุขประเสริฐ
๓๐. นางสาวยุภา สุธงษา
๓๑. นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
๓๒. นางณัฐยา สุโนพันธ์
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๒๑

๑. นางสุพัตรา ปราบพาลา

สัมมนาทางวิชาการครั้งที่ ๗ ระบบ
ข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อผู้บริโภค

วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ
ห้องกมลทิพย์ ๒ โรงแรมสยามซิตี้
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ คำ�สั่งที่
๑๓๒๗/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๕๔

๒๒

๑.นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

ประชุมกลุ่มผู้บริหารเพื่อร่วมกันหารือ
แนวทางการพัฒนาความร่วมมือที่ยั่งยืน
พร้อมทั้งรับทราบผลการดำ�เนินงาน
โครงการและร่วมกันกำ�หนดแนวทาง
การดำ�เนินความร่วมมือโครงการต่างๆ
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทย

วันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๔ ณ
ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร
ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร คำ�สั่งที่
๑๓๒๘/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๕๔

๒๓

๑. ผศ.อาภาภรณ์วรรณา
๒. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
๓. นางสาวมัทนา รามศิริ
๔. นายจำ�รัส ด้วงดี

โครงการสัปดาห์วิชาการห้องสมุด

วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ณ
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัก
พิบูลสงคราม คำ�สั่งที่
๑๓๙๓/๒๕๕๔ วันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๔

๒๔

๑. นางสาวมัทนา รามศิริ
๒. นายอนุพงษ์ สุขประเสริฐ
๓. นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
๔. นางสุพัตรา ปราบพาลา
๕. นายอภิรักษ์ อุ่นดี
๖. นายทองสุก คำ�ตะพล
๗. นายวิเศษ เกตุดี
๘. นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม
๙. นายปิติพงษ์ นาสอนใจ
๑๐. นายจำ�รัส ด้วงดี
๑๑. นางอมรรัตน์ กาละบุตร

โครงการจัดการความรู้เรื่องการสืบค้น
ข้อมูลสำ�หรับการเรียนการสอน
และการวิจัย

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๙๓๔
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒
พรรษา (อาคาร ๙) คำ�สั่งที่
๑๔๗๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ กันยายน
๒๕๕๔

ลำ�ดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ประเภทงาน (ประชุม, สัมมนา, อบรม,
ศึกษาดูงาน และบรรยายพิเศษ ฯลฯ

สถานที่/ระยะเวลา

๑๒. นางโชติกา โสดา
๑๓. นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์
๑๔. นางสังเวียน จินดา
๑๕. นางสาวดวงกมล วังคีรี
๑๖. นางสุรีย์รัตน์ เบาะโต้ง
๑๗. นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
๒๕

๑. นางสาวมัทนา รามศิริ
๒. นายจำ�รัส ด้วงดี
๓. นายขวัญชัย บุญทองเถิง
๔. นางโชติกา โสดา

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สื่อดิจิตอล
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”

วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ณ
ห้องมัลติมีเดีย อาคารทีปังกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี คำ�สัง่ ที่ ๑๔๘๐/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔

๒๖

๑. นางสุพัตรา ปราบพาลา
๒. นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม
๓. นายขวัญชัย แก่นไทย

อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพิเศษ เรือ่ ง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจ โดย
ใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho
BI Suite รุ่น ๓

วันที่ ๑๒-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ
โรงแรม Windsor Suites
กรุงเทพฯ คำ�สั่งที่ ๑๕๔๙/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

๒๗

๑. นางทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียน
โปรแกรมโทรศัพท์มือถือบนแพลตฟอร์ม
Android ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
A๒๐๘ชั้น ๒ อาคาร A คำ�สั่งที่
๑๕๙๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๕๔

๒๘

๑. นายประยูร ไชยบุตร
๒. นางทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
๓. นางสาวฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
๔. นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
๕. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
๖. นางโชติกา โสดา
๗. นางณัฐยา สุโนพันธ์
๘. นายอนุพงษ์ สุขประเสริฐ
๙. นางสุพัตรา ปราบพาลา
๑๐. นายอภิรักษ์ อุ่นดี
๑๑. นายจำ�รัส ด้วงดี
๑๒. นายวิเศษ เกตุดี
๑๓. นางสาวดวงกมล วังคีรี
๑๔. นายขวัญชัย บุญทองเถิง
๑๕. นายปิติพงษ์ นาสอนใจ
๑๖. นางแย้ม สังเกตุดี
๑๗. นางรัตนา ชมมัย
๑๘. นางสุรีย์รัตน์ เบาะโต้ง
๑๙. นางอมรรัตน์ กาละบุตร

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์และศักยภาพของคณาจารย์
และบุคลากร

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ
อำ�เภอด่านซ้าย จังหวัดเลย คำ�สั่ง
ที่ ๑๖๗๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐
ตุลาคม ๒๕๕๔
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ลำ�ดับที่

26

ชื่อ – นามสกุล

ประเภทงาน (ประชุม, สัมมนา, อบรม,
ศึกษาดูงาน และบรรยายพิเศษ ฯลฯ

สถานที่/ระยะเวลา

๒๙

๑. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

บันทึกเทปถวายพระพร

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
คำ�สั่งที่ ๑๗๗๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๓๐

๒. นายประยูร ไชยบุตร

ศึกษาดูงานตามโครงการความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ ๒๐-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ณ ประเทศมาเลเซีย บรูไน
สิงคโปร์ ตามคำ�สั่งที่ ๑๗๘/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
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งบประมาณ ประจำ�ปี ๒๕๕๔
ตารางที่ ๕ แสดงงบประมาณ จำ�แนกตามหมวดเงินที่ได้รับจัดสรร

»ÃÐàÀ·
ËÁÇ´¤‹Ò
¢Í§à§Ô¹ ËÁÇ´¤‹ÒÇÑÊ´Ø
¤ÃØÀÑ³±
§º»ÃÐÁÒ³

ËÁÇ´
¤‹ÒãªŒÊÍÂ

ËÁÇ´
¤‹Ò¨ŒÒ§

§º»ÃÐÁÒ³ ø÷ð,õó÷ ó,õðð,ððð ñóó,õñð
á¼‹¹´Ô¹
§ººÃÔ¡ÒÃ
ñó,ððð
õ,ððð
ÇÔªÒ¡ÒÃ
§ººÓÃØ§
øöù,ùõð
ôðø,ððð
öðö,ðò÷ ÷òð,ððð
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
§º ¡È.»ª.
òô,ñöð
òõ,ððð
óðô,òôð
ÃÇÁ
ñ,÷÷÷,öô÷ ó,ùóó,ððð ñ,ñðø,÷÷÷ ÷òð,ððð

ËÁÇ´
ËÁÇ´¤‹Ò
¤‹ÒµÍºá·¹ ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤

ÃÇÁ

ôó,òðð

ñö,ðñó

ô,õöó,òöð

÷ò,ððð

-

ñõð,ððð

-

ó,öðð

ò,öð÷,õ÷÷

ô,òðð
ññù,ôðð

ñù,öñó

óõ÷,öðð
,ö÷ø,ôó÷

แผนภูมิที่ ๑ แสดงงบประมาณ จำ�แนกตามงบที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ตารางที่ ๖ แสดงงบประมาณ จำ�แนกตามงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

á¼¹§Ò¹

§º»ÃÐÁÒ³
á¼‹¹´Ô¹
ñ. §Ò¹ºÃÔËÒÃáÅÐ¸ØÃ¡ÒÃ
øñ,óöð
ò. §Ò¹ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§
õõð,ððð
ó. §Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃÏ
ó,øôô,òðð
ô. §Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò«Í¿µáÇÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃÏ
ó÷,÷ðð
ô,÷ñó,òöð
ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹

áËÅ‹§à§Ô¹
§º»ÃÐÁÒ³
à§Ô¹ÃÒÂä´Œ
ñ,ññó,öò÷
ôðð,ððð
øöñ,õõð
õùð,ððð
ò,ùöõ,ñ÷÷

ÃÇÁà§Ô¹
ñ,óùô,ùø÷
ùõð,ððð
ô,÷ðõ,÷õð
öò÷,÷ðð
÷,ö÷ø,ôó÷

4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

ÃŒÍÂÅÐ
ñø.ñ÷
ñò.ó÷
öñ.òù
ø.ñ÷
ñðð

§ºá¼‹¹´Ô¹
§ºà§Ô¹ÃÒÂä´Œ
ÃŒÍÂÅÐ

§Ò¹ºÃÔËÒÃáÅÐ¸ØÃ¡ÒÃ

§Ò¹ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§

§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃÏ

§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒÏ

แผนภูมิที่ ๒ แสดงงบประมาณ จำ�แนกตามงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ตารางที่ ËÁÇ´ÃÒÂ¨‹
๗ งบประมาณที
่ได้ร§ับà§Ô
จำ�¹แนกตามหมวดรายจ่á¼‹าย¹´Ôปี¹งบประมาณà§Ô¹พ.ศ.๒๕๕๔
ÒÂ/áËÅ‹
ÃÒÂä´Œ
ËÁÇ´ÃÒÂ¨‹
Ò
Â/áËÅ‹
§
à§Ô
¹
á¼‹
¹
´Ô
¹
à§Ô
¹
ÃÒÂä´Œ
ñ. §º´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ñ.ñ
à§Ô¹à´×Í¹¹áÅÐ¤‹
÷õö,ðò÷
ñ. §º´Óà¹Ô
¡ÒÃ Ò¨ŒÒ§
ñ.ñ ¤‹à§ÔÒ¹µÍºá·¹ãªŒ
à´×Í¹áÅÐ¤‹ÊÒÍÂáÅÐÇÑ
¨ŒÒ§ Ê´Ø
÷õö,ðò÷
ñ.ò
ñ,øóó,òðð
ñ,ôðð,ùñö
ñ.ò ¤‹¤‹ÒÒÊÒ¸ÒÃ³Ù
µÍºá·¹ãªŒ
ÊÍÂáÅÐÇÑÊ´Ø
ñ,øóó,òðð
ñ,ôðð,ùñö
ñ.ó
»âÀ¤
ùñð,ððð
¤‹ÒÊÒ¸ÒÃ³Ù
ùñð,ððð
ò.ñ.ó§ºÅ§·Ø
¹ »âÀ¤
ò. §ºÅ§·Ø
ò.ñ
¤‹Ò¤ÃØÀ¹Ñ³±·Õè´Ô¹áÅÐÊÔè§¡‹ÍÊÃŒÒ§
ó,õðð,ððð
ùôø,øõð
ò.ñ ¤‹Ò¤ÃØÀÑ³±·ÃÇÁ·Ñ
Õè´Ô¹áÅÐÊÔ
§
è
¡‹
Í
ÊÃŒ
Ò
§
ó,õðð,ððð
ùôø,øõð
õ,óóó,òðð ô,ñö÷,ðøö
é§ÊÔé¹
õ,óóó,òðð ô,ñö÷,ðøö
ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹

ÃÇÁà§Ô¹
ÃÇÁà§Ô¹
÷õö,ðò÷
÷õö,ðò÷
ó,òóô,ññö
ó,òóô,ññö
ùñð,ððð
ùñð,ððð
ô,ôôø,øõð
ô,ôôø,øõð
÷,ö÷ø,ôó÷
÷,ö÷ø,ôó÷

3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

á¼‹¹´Ô¹
à§Ô¹ÃÒÂä´Œ
ÃŒÍÂÅÐ

§Ò¹ºÃÔËÒÃáÅÐ¸ØÃ¡ÒÃ

§Ò¹ËÍÊÁØ´¡ÅÒ§

§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃÏ

§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹ÒÏ

แผนภูมิที่ ๓ แสดงงบประมาณ จำ�แนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
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ÃŒÍÂÅÐ
ÃŒÍÂÅÐ
ù.õö
ù.õö
óô.ðô
óô.ðô
ù.õø
ù.õø
ôö.øò
ôö.øò
ñðð
ñðð

รายการครุภัณฑ์จัดหา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ตารางที่ ๘ แสดงรายการครุภัณฑ์จัดหา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

¨Ó¹Ç¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊÒÃÊ¹à·È
ÅÓ´Ñº
ÃÒÂ¡ÒÃ
ñ à¤Ã×èÍ§©ÒÂÀÒ¾ ó ÁÔµÔ
ò áÍÅ«Õ´Õ·ÕÇÕ
ó ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
ô à¤Ã×èÍ§àÊÕÂ§¾ÃŒÍÁÅÓâ¾§
õ à¤Ã×èÍ§¾ÔÁ¾ª¹Ô´àÅà«ÍÃ
ö à¤Ã×èÍ§¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃµÑé§âµÐ
÷ à¤Ã×èÍ§©ÒÂâ»Ãà¨¤àµÍÃ
ø ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃâ¹ŒµºØ¡

¨Ó¹Ç¹ à§Ô¹§º»ÃÐÁÒ³
ñ à¤Ã×èÍ§
ó à¤Ã×èÍ§
ñ ªØ´
ñ ªØ´
ò ªØ´
ñð ªØ´
ñ ªØ´
ò à¤Ã×èÍ§

à§Ô¹ÃÒÂä´Œ
òõ,ððð
õ÷,ððð
ñø,ððð
òõ,ððð
ñó,ððð
òðð,ððð
òõ,ððð
÷ð,ððð

¨Ó¹Ç¹à§Ô¹
òõ,ððð
÷,ððð
ñø,ððð
òõ,ððð
ñó,ððð
òðð,ððð
òõ,ððð
÷ð,ððð

บุคลากรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำ�โครงการพนักงานดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๕๔ ซึ่งผลปรากฏว่าบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลในการประกาศเกียรติคุณยกย่อง มีจำ�นวน ๓ ท่าน ดังนี้
๑. นายธนวัตร เฉลิมพงษ์ พนักงานดีเด่น ลำ�ดับที่ ๑ ประจำ�ปี ๒๕๕๔
๒. นางสุพัตรา ปราบพาลา พนักงานดีเด่น ลำ�ดับที่ ๒ ประจำ�ปี ๒๕๕๔
๓. นางณัฐยา สุโนพันธ์ พนักงานดีเด่น ลำ�ดับที่ ๓ ประจำ�ปี ๒๕๕๔
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โครงการ / กิจกรรม
ประจำ�ปีงบประมาณ
๒๕๕๔
งบประมาณแผ่นดิน จำ�นวน ๑๐ โครงการ

๑. โครงการพัฒนาบุคลากร สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งระบบเครือข่าย
ภายในองค์กรเบื้องต้น
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการติดตัง้ ระบบเครือข่ายไร้
สายภายในองค์กร
๔. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนฯ
๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการควบคุมห้อง
ปฏิบัติคอมฯ
๖. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่สารสนเทศ
๗. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
๘. โครงการบริหารสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. โครงการพัฒนาและซ่อมบำ�รุงระบบคอมพิวเตอร์
๑๐. โครงการบริการวิชการ

งบประมาณบำ�รุงการศึกษา จำ�นวน ๑๒ โครงการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาห้องสมุดของเล่น
โครงการพัฒนาห้องบริการอินเตอร์เน็ต
โครงการบำ�รุงรักษาระบบสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบและซ่อมบำ�รุงระบบคอมฯ
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายฯ
๗. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัด
๘. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำ�นักวิทยบริการฯ
๙. โครงการจัดหาสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนางานโสตฯ
๑๐. โครงการจัดซื้อหนังสือ
๑๑. โครงการจัดหาวัสดุและพัฒนางานหอสมุดกลาง
๑๒.โครงการค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราวของสำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณ กศ.ปช. จำ�นวน ๖ โครงการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

โครงการจัดการความรู้ด้านการบริการที่ประทับใจ
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพนักงานดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๕๔
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำ�นักวิทยบริการฯ
โครงการบริหารสำ�นักงาน สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๖. โครงการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี

รวมโครงการ / กิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ
32

แผนดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี ๒๕๕๕
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ด�ำ เนินการคำ�ของบประมาณโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งที่ของบประมาณและไม่ของบประมาณ ซึ่งครอบคลุม
งานตามพันธกิจของหน่วยงาน และเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่สำ�คัญดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน จำ�นวน ๒ โครงการ
๑. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๒. โครงการจัดซื้อหนังสือและวารสาร

งบประมาณบำ�รุงการศึกษา จำ�นวน ๑๘ โครงการ
๑.
๒.
๓.
๔.

โครงการพัฒนาห้องสมุดของเล่น
โครงการจัดทำ�หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
โครงการจัดหาสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนางานโสตฯ
โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อวัดระดับความ
เชี่ยวชาญต่อการใช้งาน ๕ หลักสูตร PMIS
๕. โครงการปรับปรุงการให้บริการและขยายเครือข่ายฯ
๖. โครงการซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๗. โครงการบำ�รุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
๘. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
๙. โครงการอบรมการติดตัง้ และควบคุมระบบถ่ายทอดภาพ
และเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
๑๐. โครงการจัดหาวัสดุและพัฒนางานหอสมุดกลาง
๑๑. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บตัวบ่งชี้สำ�นักฯ
๑๒.โครงการพัฒนาระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริหารและธุรการ
๑๔. โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ
๑๕. โครงการบริหารสำ�นักงานสำ�นักวิทยบริการฯ
๑๖. โครงการค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
๑๗. โครงการจัดหาวัสดุเพือ่ สนับสนุนด้านงานวิจยั และพัฒนาฯ
๑๘. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับการ
ดำ�เนินงานต่อองค์กร

งบประมาณ กศ.ปช. จำ�นวน ๑๐ โครงการ
๑. โครงการอบรมบรรณารักษ์เชิงรุก: การสร้างเครือข่าย
๒. โครงการจัดการความรู้
๓. โครงการพัฒนาบุคลากร
๔. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของสำ�นักฯ
๕. โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพ
๖. โครงการการบริหารสำ�นักงานสำ�นักวิทยบริการฯ
๗. โครงการประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การฯ
๘. โครงการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี
๙. โครงการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ
๑๐. โครงการพัฒนาบุคลากร

รวมโครงการ / กิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ
โครงการไม่ของบประมาณ จำ�นวน ๘ โครงการ
๑. โครงการยอดนักอ่าน
๒. โครงการรวบรวมบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม่
๓. โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูล และการสืบค้น OPAC
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLIb
๔. โครงการ PCRU Book Fair
๕. โครงการปฐมนิเทศและแนะนำ�การใช้ห้องสมุดสำ�หรับ
นักศึกษาใหม่
๖. โครงการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำ�ริเพื่อการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
๗. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตระเวนชายแดน
๘. โครงการทำ�บุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕
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งานหอสมุดกลาง

ปรับปรุงการให้บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ
อำ�นวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศ
หอสมุดกลาง สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนังสือทั่วไปได้สะดวก รวดเร็ว และเพื่อส่งเสริมการใช้
ได้พัฒนางานและปรับปรุงงาน ดังต่อไปนี้
ทรัพยากรสารสนเทศอย่างเต็มที่ และคุ้มค่า ณ เคาน์เตอร์ ชั้น
๒ และ ชัน้ ๓ เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน และสำ�นักวิทยบริการฯ
๑. งานพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
ได้จดั ทำ�ตูค้ นื หนังสือนอกเวลาไว้ ณ หน้าอาคารบรรณราชนครินทร์
หอสมุดกลาง ได้ดำ�เนินการจัดหาและนำ�ระบบห้องสมุด ชั้น ๑ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการ
อัตโนมัติ WALAI AutoLib มาใช้กับงานหอสมุดกลางแทนระบบ ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช.
ห้องสมุดอัตโนมัติเดิม บนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ช่วยในการ
๓. บริการตอบคำ�ถามและช่วยค้นคว้า
จัดซื้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และเพื่อสนับสนุนงานด้าน
บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทัง้ แก่หอสมุด สมาชิก และชุมชน
ซึ่งระบบดังกล่าว ถูกออกแบบบนมาตรฐานการดำ�เนินงานของ
หอสมุดโดยใช้ Oracle เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบสามารถ
รองรับมาตรฐาน MARC๒๑ WALAI AutoLib ประกอบด้วย
ระบบงานย่อย (Module) ทั้งสิ้น ๖ ระบบ คือ
๑. Acquistion modle เพื่อพัฒนาและจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
๒. Catalog modle เพื่อพัฒนาทำ�รายการบรรณานุกรม
และรายการทรัพยากร
๓. Serials Control module เพื่อควบคุมวารสารและสิ่ง
พิมพ์ต่อเนื่อง
๔. Cirulation modle เพื่องานบริการยืม – คืน
หอสมุดกลาง ดำ�เนินการให้บริการตอบคำ�ถามและช่วยค้นคว้า
๕. Policy management module เพือ่ บริหารจัดการระบบ เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ใช้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
ในองค์รวม
สารสนเทศ มีทางเลือกในการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่
๖. Opac and utility module เพือ่ บริการสืบค้นสารสนเทศ ให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้รวดเร็ว ทั้งนี้หอสมุดกลางได้จัด
แบบออนไลน์
ให้มีบริการเครื่องสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้
บริการ
๒. บริการยืม – คืนสารสนเทศ
๔. บริการวิชาการสารสนเทศและแนะนำ�การใช้สารสนเทศ
กิจกรรม
แนะนำ�การใช้บริการหอสมุดกลาง สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาใหม่ประจำ�ปี ๒๕๕๔
แนะนำ�การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการสืบค้นข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ แก่นักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.ปช. และ
หน่วยงานภายนอก
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แนะนำ�การใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพือ่ การศึกษาค้นคว้าวิจยั เพือ่ การศึกษา แก่ นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร
ต้อนรับและแนะนำ�การปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานภายนอกได้เข้ามาศึกษาดูงาน
๕. บริการสารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย
ดังนี้

หอสมุดกลางให้บริการสารสนเทศเพือ่ การศึกษา ค้นคว้า และวิจยั ให้กบั นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ ละบุคคลทัว่ ไป รายละเอียด

ลำ�ดับที่

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

หน่วยงาน

จำ�นวน

๑

กิจกรรมแนะนำ�การใช้ฐานข้อมูลWALAI AutoLib และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า และวิจัย

มกราคม –
ธันวาคม๒๕๕๔

นักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษาภาคกศ.ปช.
บุคคลภายนอก

๙๔๘ คน
๒๑๗คน
๒๑ คน

๒

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย เผย
๒๑ กุมภาพันธ์
แพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ๒๕๕๔
บนระบบ e-Learning (eDL-square)”

บุคลากรภายนอก
จำ�นวน ๓๕ โรงเรียน

๖๙ คน

๓

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ UlibMกับ MARC ๒๑” รุ่น ๑

๒๑-๒๒ มกราคม
๒๕๕๔

นักศึกษาภาคปกติ
บุคคลภายนอก

๑๒ คน
๑๘ คน

๔

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ UlibMกับ MARC ๒๑” รุ่น ๒

๙-๑๑ มีนาคม
๒๕๕๔

นักศึกษาภาคปกติ
บุคคลภายนอก

๑๒ คน
๒๕ คน

๕

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ WALAI AutoLib”

๑๙-๒๐
เมษายน๒๕๕๔

บุคลากรของสำ�นักวิทย
บริการ
นักศึกษาภาคปกติ

๑๗ คน

๖

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ภาษา
อังกฤษเพื่อการสืบค้นสารสนเทศสำ�หรับ
บรรณารักษ์ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้”

๕-๖
กันยายน๒๕๕๔

นักศึกษาภาคปกติ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

๑๙ คน
๖คน

๗

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของ
๑๖พฤศจิกายน
โรงเรียนตำ�รวจตะเวนชายแดน บ้านโป่งตะแบก ๒๕๕๔

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

๔ คน

๘

กิจกรรมยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

มกราคม –
ธันวาคม ๒๕๕๔

คณาจารย์

๙ คน

๙

กิจกรรมแนะนำ�การใช้ห้องสมุด สำ�นักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มิถุนายน

นักศึกษาใหม่ประจำ�ปี
๒๕๕๔

๑,๔๗๖ คน

๖ คน
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ลำ�ดับที่

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

หน่วยงาน

จำ�นวน

๑๐

กิจกรรมโครงการ PCRU Book Fair

มกราคม ๒๕๕๔

บุคคลภายนอก
อาจารย์
นักศึกษา

๔๕ คน
๒๗ คน
๖๘๙ คน

๑๑

กิจกรรมแนะนำ�หนังสือใหม่

มกราคม –
ธันวาคม ๒๕๕๔

นักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษาภาคกศ.ปช.
บุคคลภายนอก

๙๒๔ คน
๓๑๗ คน
๑๘ คน

๖. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม
ให้บริการอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์สำ�หรับพิมพ์งาน และสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต จำ�นวน ๒๐ เครื่อง
บริการ Printer จำ�นวน ๓ เครื่อง สำ�หรับบริการ Print งานสืบค้นข้อมูลแก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการ
๗. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จัดอบรม/แนะนำ�การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (Reference Database) และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ e-Book e-Journals e-Thesis
e-Research ซึง่ เป็นฐานข้อมูลทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการจัดหาให้แก่มหาวิทยาลัย / สถาบัน
การศึกษาในสังกัด ๗๗ แห่ง ทั่วประเทศ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้โดยสามารถสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยที่ http://www.pcru.ac.th หรือ
http://www.pcru.ac.th/arc/index.php ผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัย
๘. บริการสมาชิกห้องสมุดระบบออนไลน์
หอสมุดกลาง ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการสมาชิก เพียงสมาชิกล็อค อิน เข้ามาในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib
ทำ�ให้สมาชิกรับทราบงานบริการของห้องสมุด ข้อความจากบรรณารักษ์ถงึ สมาชิก รายการยืมและกำ�หนดส่ง รายการจอง รายการค่าปรับ
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รายการยืมข้ามสาขา รายการ block ประวัติการยืม และสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลของสมาชิกเองได้
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¾ÄÉÀÒ¤Á òõõô
ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ òõõô
¡Ã¡®Ò¤Á òõõô
ÊÔ§ËÒ¤Á òõõô
¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõô

ÃÇÁ

Â×Á (àÅ‹Á)
ò,÷õù
÷,öðó
ö,ùóò
ø,÷òù
÷,ùðð
ùðð
õôñ
õð÷
÷õô
ñ,øùõ
ô,öòñ
ö,÷øó
ôù,ùòô

¤×¹ (àÅ‹Á)
ñ,ùðò
ö,÷óö
ö,ðóò
÷,ù÷ö
ø,ðóò
øñò
ôðö
ôùõ
÷õô
ñ,ðóö
ô,öðù
ö,÷ôò
ôõ,õóò

สถิติบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
ÅÓ´Ñº·Õè
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ñð
ññ
ñò
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µØÅÒ¤Á òõõó
¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ òõõó
¸Ñ¹ÇÒ¤Á òõõó
Á¡ÃÒ¤Á òõõô
¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ òõõô
ÁÕ¹Ò¤Á òõõô
àÁÉÒÂ¹ òõõô
¾ÄÉÀÒ¤Á òõõô
ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ òõõô
¡Ã¡®Ò¤Á òõõô
ÊÔ§ËÒ¤Á òõõô
¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõô

ÇÑ¹ / à´×Í¹ /»‚

ÃÇÁ

ÇÒÃÊÒÃ / Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾ (¤¹)
÷ð
öõ
÷ø
÷õ
öð
õð
öð
÷ð
÷ö
÷ð
÷õ
öõ
øñô

สถิติผู้ใช้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
à´×Í¹
µØÅÒ¤Á òõõó
¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ òõõó
¸Ñ¹ÇÒ¤Á òõõó
Á¡ÃÒ¤Á òõõô
¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ òõõô
ÁÕ¹Ò¤Á òõõô
àÁÉÒÂ¹ òõõô
¾ÄÉÀÒ¤Á òõõô
ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ òõõô
¡Ã¡®Ò¤Á òõõô
ÊÔ§ËÒ¤Á òõõô
¡Ñ¹ÂÒÂ¹ òõõô

ÃÇÁ

»‚
òõõó
òõõó
òõõó
òõõô
òõõô
òõõô
òõõô
òõõô
òõõô
òõõô
òõõô
òõõô

¨Ó¹Ç¹¹Ñº
ñõð
ñøð
ñðð
ñòð
ññð
ùð
øð
ùõ
óõð
òðõ
ñôô
ñõõ
ñ,÷÷ù

Ë¹‹ÇÂ¹Ñº
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹

สถิติการเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง)
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งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำ�เนินการจัดทำ�ระบบจัดเก็บและพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเตอร์เน็ต
เพื่อจัดเก็บข้อมูลจราจรผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ภายใน มหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.
๒๕๕๐ โดยใช้ Firewall ยี่ห้อ Fortigate ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต
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๒. พัฒนาห้องควบคุมเครื่องแม่ข่ายหลักของมหาวิทยาลัย
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำ�การปรับปรุงห้องควบคุมเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ โดยทำ�การเปลี่ยน
มาใช้ Router, Core Switch, Server ตัวใหม่เพื่อรองรับกับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น และยังติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีกหลายจุด

Router Cisco ASR ๑๐๐๒

Core Switch Cisco Catalyst ๔๕๐๖ - E
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พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลความเร็วสูงด้วยใยแก้วนำ�แสง
และเพิ่มจุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเชื่อมโยงแต่ภายในอาคาร
งานติดตังอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย พืน้ ที่
ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยภายในอาคาร ปี ๒๕๕๓ จำ�นวน ๒๔
จุด และได้ทำ�การขยายสัญญาณในปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นอีก ๒๖ จุด
รวม เป็นการเพิ่มจุดให้บริการภายในทั้งสิน ๕๐ จุด ซึ่งจุดเพิ่มให้
บริการปี ๒๕๕๔ มีดังนี้

เครื่อง Server IBM System x๓๖๕๐ M๓

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้อง Server Room
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๑. อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำ�นวน ๓ จุด
๒. อาคารเทคโนโลยีการเกษตร จำ�นวน ๑ จุด
๓. อาคารสำ�นักงานอธิการ จำ�นวน ๔ จุด
๔. หอพักนักศึกษา จำ�นวน ๓ จุด
๕. โรงแรมช่ออินทนิล จำ�นวน ๒ จุด
๖. อาคารคณะครุศาสตร์ จำ�นวน ๒ จุด
๗. อาคารบรรณราชนครินทร์ จำ�นวน ๒ จุด

๘. อาคารวิทยาการจัดการ จำ�นวน ๒ จุด
๙. อาคารศิรินธร จำ�นวน ๒ จุด
๑๐. อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำ�นวน ๔ จุด
๑๑. อาคารรัฐศาสตร์ จำ�นวน ๑ จุด
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บริการด้านคอมพิวเตอร์ด้วยระบบออนไลน์มีดังนี้
๑. บริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขให้ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. คู่มือใช้บริการอินเตอร์เน็ต

คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ตและวิธีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
๓. ระบบเครือข่ายไร้สาย

จัดจุดให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
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๔. บริการข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

๕. บริการแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๖. บริการแผนที่ PCRU WIFI
๗. มอนิเตอร์ลิงค์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

มอนิเตอร์ลิงค์ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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๘. พัฒนารูปแบบการเชือ่ มโยงเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย

46

๙. รายงานปัญหาระบบเครือข่าย เพือ่ พัฒนาช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้สามารถ
แก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑๐. ซ่อมบำ�รุงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเครือข่าย งานซ่อมบำ�รุงระบบคอมพิวเตอร์เป็นการดำ�เนินงานบำ�รุงรักษา
อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�นักงานวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดให้มีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์อย่างสม่ำ�เสมอโดยบุคลากรของสำ�นักวิทยบริการ ฯ ทั้งนี้เพื่อให้
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๑๑. บริการโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย เพือ่ ให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ขยายการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ภายใน

มหาวิทยาลัยเพื่ออำ�นวยความสะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการประสานงานราชการ
๑๒. บริการห้องอินเตอร์เน็ตและห้องฝึกอบรม เพือ่ บริการระบบอินเตอร์เน็ตสำ�หรับสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา บริการคอมพิวเตอร์
สำ�หรับพิมพ์เอกสารและปริ้นงาน

ห้องบริการอินเตอร์เน็ตชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการจำ�นวน ๔๐ เครื่องพร้อมเครื่องพิมพ์
ให้บริการ

ห้องบริการอินเตอร์เน็ตชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคาร ๙) ห้อง ๙๓๑ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการจำ�นวน
๕๐ เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ให้บริการ
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ห้องบริการอบรมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคาร ๙) ห้อง ๙๓๔ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการจำ�นวน ๔๕
เครื่องพร้อมระบบเสียงและโปรเจคเตอร์
ตารางที่ ๙ แสดงสถิติผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต Login ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๔

»‚
òðñð
òðññ
òðñò

¨Ó¹Ç¹
ôøøóóù
óõö÷öø
õôðñó

Ë¹‹ÇÂ¹Ñº
¤ÃÑé§
¤ÃÑé§
¤ÃÑé§

แผนภู
มิทÁี่ ๔Ô·Õè แสดงสถิ
ติผู้ใช้µบÔ¼ริÙŒãªŒการอิ
เตอร์¹àµÍÃ
เน็ต Login
ภายในเครื
อข่ายมหาวิ
ยาลัย ·ÂÒÅÑÂ
á¼¹ÀÙ
ô áÊ´§Ê¶Ô
ºÃÔ¡นÒÃÍÔ
à¹çµ Login
ÀÒÂã¹à¤Ã×
Í¢‹ÒทÂÁËÒÇÔ
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40000
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20000
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ตารางที่ ๑๐ แสดงสถิติการเข้าใช้ห้องบริการอินเตอร์เน็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ ปี ชั้น ๓

à´×Í¹

µØÅÒ¤Á
¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹
¸Ñ¹ÇÒ¤Á
Á¡ÃÒ¤Á
¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸
ÁÕ¹Ò¤Á
àÁÉÒÂ¹
¾ÄÉÀÒ¤Á
ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹
¡Ã¡®Ò¤Á
ÊÔ§ËÒ¤Á
¡Ñ¹ÂÒÂ¹
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ÃÇÁ

»‚
òõõó
òõõó
òõõó
òõõô
òõõô
òõõô
òõõô
òõõô
òõõô
òõõô
òõõô
òõõô

¨Ó¹Ç¹¹Ñº
óðñ
òõ÷
ó÷õ
òòó
óòó
òõð
ñõô
ò÷õ
ôõø
óøù
ôõñ
ôñò
óøöø

Ë¹‹ÇÂ¹Ñº
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
¤¹
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งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. พัฒนาปรับปรุงดูแลและบำ�รุงรักษาระบบสารสนเทศ เพือ่ ให้ระบบรองรับการทำ�งานของมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นปัจจุบนั โดย
มีระบบ ๙ ระบบ ดังต่อไปนี้
๑. ระบบงบประมาณ
๒. ระบบต้นทุนต่อหน่วย / ระบบสำ�หรับผู้บริหาร
๓. ระบบการเงิน
๔. ระบบเงินเดือน
๕. ระบบบัญชี
๖. ระบบพัสดุ
๗. ระบบทะเบียน
๘. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๙. ระบบบุคลากร
ตัวอย่างระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทางการบริหาร
http://pmis.pcru.ac.th/mis/log.php
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ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล
http://pmis.pcru.ac.th/mis/webservice/

ตัวอย่างระบบสารสนเทศ (ต่อ)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
http://pmis.pcru.ac.th/pb_e-saraban/index.php
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๒. รายงานข้อมูลส่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านบุคลากรและการเงินผ่านระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้าน
นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร ตามกำ�หนดกดเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓. พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพือ่ ใช้เป็นศูนย์กลางในการแสดงข้อมูลต่างๆ ให้หน่วยงานภายในและภายนอก
ได้ทราบ (http://www.pcru.ac.th)
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๔. พัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการแสดงข้อมูลต่างๆ ให้หน่วย
งานภายในและภายนอกได้ทราบ (http://miscenter.pcru.ac.th)

๕. จัดทำ�เว็บไซต์ประกันคุณภาพประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตัวบ่งชี้ ๗.๓ (http://miscenter.pcru.ac.th/miscenter/
sar๒๕๕๓.php)
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๖. จัดทำ�เว็บไซต์ของงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ (http://srd.pcru.ac.th )
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๗. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้บริการ ระบบสารสนเทศ (PMIS) ผ่านระบบประเมินออนไลน์(
http://๒๐๒.๒๙.๓๔.๑๙/miscenter/assess/add_poll.php)
๗.๑ รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ใช้บริการ ระบบสารสนเทศ (PMIS)

แผนภูมิที่ ๖ หน้าจอแสดงผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
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๗.๒ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

๘. งานบริการวิชาการ

ตารางที่ ๑๑ สรุปโครงการอบรมบริการวิชาการ

ลำ�ดับที่

เรื่อง

วัน/เดือน/ปี

จำ�นวน(คน)

๑

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์
ออฟฟิต ๒๐๐๗ (ลิขสิทธิ์) ระดับเบื้องต้น”

๒๓ มี.ค. ๕๔

๓๐

๒

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์
ด้วย Joomla (Workshop Training) ครั้งที่ ๑”

๒๗-๒๘ มิ.ย.๕๔

๓๙

๓

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Weblog ด้วย
โปรแกรม wordpressW

๒๙ ก.ค.๕๔

๓๑

๔

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่๑ ประจำ�ปีการศึกษา๒๕๕๔”

๕ ก.ย.๕๔

๓๐

๕

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์
ด้วย Joomla (Workshop Training) ครั้งที่ ๒

๑๒-๑๓ ก.ย.๕๔

๑๓

๖

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่อวัด
ระดับความเชี่ยวชาญต่อการใช้งาน หลักสูตร เรื่อง ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒

๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๔

๓๕

รวมทั้งสิ้น
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๑๗๘

๘.๑ สรุปผลการประเมิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
๔. ประมวลภาพ โครงการอบรมภาพกิจกรรมโครงการอบรม
“การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต ๒๐๐๗ (ลิขสิทธิ์) ระดับ เชิงปฏิบตั กิ าร“การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต ๒๐๐๗ (ลิขสิทธิ)์
เบื้องต้น”
ระดับเบื้องต้น”
๑. ความสำ�เร็จของการให้บริการวิชาการ
๑.๑ ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ยคือ ๔.๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๓
๑.๒ ผู้เข้ารับการอบรม มีการนำ�ความรู้ไปใช้ในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ยคือ ๔.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๕
จากการประเมินผลการฝึกอบรมในภาพรวม พบว่า ระดับ
ความสำ�เร็จของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการใช้
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต ๒๐๐๗ (ลิขสิทธิ์) ระดับเบื้องต้น”
ในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๙
๒. ผลการประเมินโครงการ
๒.๑. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒.๑.๑ ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๓๓ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๕๘
๒.๑.๒ ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๑
๒.๑.๓ ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจด้านสิง่ อำ�นวย
ความสะดวกในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๗
๒.๑.๔ ผู้เข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการในระดับดี ค่าเฉลีย่ คือ ๔.๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๘
จากการประเมินผลในภาพรวม พบว่าระดับความพึงพอใจ
ผูร้ บั บริการอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ คือ ๔.๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๓
และเมือ่ พิจารณาตามหัวข้อ พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในดี โดย หัวข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ๔.๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๑
๓. อภิปรายผล
๓.๑ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการอบรม และ
สามารถนำ�ประโยชน์ทไี่ ด้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ
งานระดับดี และดีมาก จึงส่งผลทำ�ให้มีเจตคติที่ดีต่อการใช้งาน
โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต ๒๐๐๗ (ลิขสิทธิ์)
๓.๒ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการนี้มีความพึงพอใจเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นโครงการทีม่ ปี ระโยชน์มาก เนือ่ งจากมีการสนับสนุน
และผลักดันให้ เจ้าหน้าที่ ได้นำ�เทคโนโลยีมาใช้และได้พัฒนา
ทักษะต่อการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต ๒๐๐๗ (ลิขสิทธิ)์
๓.๓ ผู้เข้ารับการการอบรมได้มีการนำ�ไปปฏิบัติงานจริง จึง
ทำ�ให้มที กั ษะและความชำ�นาญต่อการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์
ออฟฟิต ๒๐๐๗ (ลิขสิทธิ์)
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สิ่งอำ�นวยความสะดวกในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๕๓ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๖๓
๒.๑.๔ ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๖๘ คิดเป็นร้อยละ
๙๓.๖๐
จากการประเมินผลในภาพรวม พบว่าระดับความพึงพอใจ
ผู้รับบริการอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ
๙๓.๒๐ และเมื่อพิจารณาตามหัวข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในดีมาก โดย หัวข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ๔.๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐
๓. อภิปรายผล
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการอบรม และ
สามารถนำ�ประโยชน์ทไี่ ด้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ
งานระดับดี และดีมาก ผู้เข้ารับการอบรมโครงการนี้มีความพึง
พอใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นโครงการทีม่ ปี ระโยชน์มาก เนือ่ งจาก
มีการสนับสนุนและผลักดันให้ ผูเ้ ข้ารับการอบรม ได้น�ำ เทคโนโลยี
ด้านการจัดการเว็บไซต์สำ�เร็จรูปมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้ารับการการอบรมได้มีการนำ�ไปปฏิบัติงานจริง จึงทำ�ให้
มี
ท
ั
ก
ษะและความชำ
�นาญต่อการจัดการเว็บไซต์ให้กับหน่วยงาน
“การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต ๒๐๐๗ (ลิขสิทธิ์)
ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยม
ระดับเบื้องต้น”

๔. ประมวลภาพ โครงการอบรมภาพกิจกรรมโครงการอบรม
๘.๒ สรุปผลการประเมิน โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร“การ
เชิ
ง
ปฏิ
บัติการ “การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Joomla (Workshop
สร้างเว็บไซต์ ด้วย Joomla (Workshop Training) ครั้งที่ ๑”
Training) ครั้งที่ ๑”
๑. ความสำ�เร็จของการให้บริการวิชาการ
๑.๑ ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีความรูค้ วามเข้าใจอยูใ่ นระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐
๑.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีการนำ�ความรู้ไปใช้ในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ยคือ ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๕
จากการประเมินผลการฝึกอบรมในภาพรวม พบว่า ระดับ
ความสำ�เร็จของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการสร้าง
เว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training) ครั้งที่ ๑” ใน
ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๕
๒. ผลการประเมินโครงการ
๒.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒.๑.๑ ผู้เข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ
๔.๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๖
๒.๑.๒ ผู้เข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับดี มาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๖๑ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒.๑๖
๒.๑.๓ ผู้เข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจด้าน
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๑.๒ ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีอ่ ยู่
ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๘๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๕
๑.๓. ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจด้านสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๗๗ คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๓๗
๑.๔ ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ ในระดับดีมาก ค่าเฉลีย่ คือ ๔.๙๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐
๒. ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีความรูค้ วามเข้าใจของกลุม่ เป้าหมาย
ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๘๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๐
๓. ระดับการนำ�ความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีการนำ�ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ในระดับ
ดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๘๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๕
๔. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอในของกลุ่มเป้าหมาย
ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๘๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐
๕. ประมวลภาพ โครงการอบรมภาพกิจกรรมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ“การสร้าง Weblog ด้วยโปรแกรม wordpress”
๘.๔. สรุปผลการประเมิน โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การ
ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่๑ ประจำ�ปีการศึกษา
๒๕๕๔”

๘.๓ สรุปผลการประเมิน โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร“การ
สร้าง Weblog ด้วยโปรแกรม wordpress”
๑. ระดับความพึงพอใจ ๔ ประเด็น
๑.๑ ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ในระดับดี มาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๗๑
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐
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จากการประเมินผลการฝึกอบรมในภาพรวม พบว่า ระดับ
ความสำ�เร็จของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑ ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ”
ในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๑
๒. ผลการประเมินโครงการ
๒.๑. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒.๑.๑. ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการในระดับดี ค่าเฉลีย่ คือ ๔.๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๗
๒.๑.๒. ผู้เข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจด้านเจ้า
หน้าที่ผู้ให้บริการในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๕๒ คิดเป็นร้อย
ละ ๙๐.๔๔
๒.๑.๓. ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจด้านสิง่ อำ�นวย
ความสะดวกในระดับดี ค่าเฉลีย่ คือ ๔.๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๗
๒.๑.๔. ผู้เข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ
๙๐.๖๐
จากการประเมินผลในภาพรวม พบว่าระดับความพึงพอใจ
ผู้รับบริการอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
คือ ๔.๔๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๙ และเมือ่ พิจารณาตามหัวข้อ
พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในดีมาก โดย
หัวข้อทีผ่ เู้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ ระดับความ
พึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ๔.๕๓ คิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๖๐
๒.๒. ระดับประสิทธิภาพโดยรวมของระบบฐานข้อมูล
๒.๒.๑.ผู้เข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจด้านความ
สามารถของระบบว่าตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ ในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๓๗
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๐
๒.๒.๒.ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจความถูกต้อง
ในการทำ�งานของระบบ ว่าสามารถทำ�งานได้ตามหน้าที่ของผู้ใช้
ในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๐

๑. ความสำ�เร็จของการให้บริการวิชาการ

๒.๒.๓.ผู้เข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจลักษณะการ
ใช้งานของระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งาน ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
คือ ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐

๒.๒.๔.ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ
ของระบบตามที
่ต้องการ ในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๔๕ คิดเป็น
๑.๑. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดี
ร้อยละ ๘๙.๐๐
มาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๓๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๐
จากการประเมินผลในภาพรวม พบว่าระดับความพึงพอใจ
๑.๒. ผู้เข้ารับการอบรม มีการนำ�ความรู้ไปใช้ในระดับดีมาก
ด้
า
นประสิ
ทธิภาพของระบบฐานข้อมูลอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ
ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๓
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๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๐ และเมื่อพิจารณาตามหัวข้อ พบว่า
ระดับประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลใดอยูใ่ นระดับ ดี โดยหัวข้อ
ที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความถูกต้องใน
การทำ�งานของระบบว่าสามารถทำ�งานได้ตามหน้าที่ได้มากน้อย
เพียงใด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ๔.๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๐
๒.๓. ระดับความปลอดภัยโดยรวมของระบบฐานข้อมูล
๒.๓.๑. จากการประเมินในภาพรวม พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรม
มีระดับความพึงพอใจลักษณะการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๐
๓. อภิปรายผล
๓.๑. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในการอบรม และ
สามารถนำ�ประโยชน์ทไี่ ด้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ
งานระดับดี และดีมาก จึงส่งผลทำ�ให้มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ระบบ
๓.๒. ผู้เข้ารับการอบรมโครงการนี้มีความพึงพอใจเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นโครงการทีม่ ปี ระโยชน์มาก เนือ่ งจากมีการสนับสนุน
และผลักดันให้ เจ้าหน้าที่ ได้นำ�เทคโนโลยีมาใช้และได้พัฒนา
ทักษะการใช้ระบบ
๓.๓. ผู้เข้ารับการการอบรมได้มีการนำ�ไปปฏิบัติงานจริง จึง
ทำ�ให้มีทักษะและความชำ�นาญต่อการใช้ระบบ
๔. ประมวลภาพ โครงการอบรมภาพกิจกรรมโครงการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครัง้ ที่ ๑
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๔”

๘.๕. สรุปผลการประเมิน โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การ
สร้างเว็บไซต์ ด้วย Joomla (Workshop Training) ครัง้ ที่ ๒”
๑. ความสำ�เร็จของการให้บริการวิชาการ
๑.๑. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจอยูใ่ นระดับดี
มากค่าเฉลี่ยคือ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
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๑.๒. ผู้เข้ารับการอบรม มีการนำ�ความรู้ไปใช้ในระดับดี
๔. ประมวลภาพ โครงการอบรมภาพกิจกรรมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Joomla (Workshop
มากค่าเฉลี่ย คือ ๔.๙๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๗
Training) ครั้งที่ ๒”
จากการประเมินผลการฝึกอบรมในภาพรวม พบว่า ระดับ
ความสำ�เร็จของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการสร้าง
เว็บไซต์ด้วย Joomla (Work Shop Training) รุ่น๒” ในระดับ
ดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๙๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๓
๒. ผลการประเมินโครงการ
๒.๑. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒.๑.๑. ผู้เข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการ ให้บริการในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ
๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒.๑.๒. ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๕ คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐
๒.๑.๓. ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจด้าน
สิ่งอำ�นวยความสะดวกในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๙๗ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙.๓๑
๒.๑.๔. ผู้เข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๙๙ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙.๗๓
จากการประเมินผลในภาพรวม พบว่าระดับความพึงพอใจ
ผู้รับบริการอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๙๙ คิดเป็นร้อยละ
๙๙.๗๖ และเมื่อพิจารณาตามหัวข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในดีมาก โดย หัวข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ๔.๙๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๓
๓. อภิปรายผล
๓.๑. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในการอบรม และ
สามารถนำ�ประโยชน์ทไี่ ด้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ
งานระดับดี และดีมาก
๓.๒. ผู้เข้ารับการอบรมโครงการนี้มีความพึงพอใจเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นโครงการทีม่ ปี ระโยชน์มาก เนือ่ งจากมีการสนับสนุน
และผลักดันให้ ผูเ้ ข้ารับการอบรม ได้น�ำ เทคโนโลยีดา้ นการจัดการ
เว็บไซต์สำ�เร็จรูปมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓. ผู้เข้ารับการการอบรมได้มีการนำ�ไปปฏิบัติงานจริง จึง
ทำ�ให้มีทักษะและความชำ�นาญต่อการจัดการเว็บไซต์ให้กับหน่วย
งานของตนเองได้อย่างดีเยี่ยม
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๑.๓. จากแบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ
สารสนเทศเพื่อวัดระดับความเชี่ยวชาญ หลักสูตรที่ ๒ เรื่อง
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒” ในภาพรวม พบว่า ผู้
ตอบแบบประเมินระดับความพึงพอใจด้านสิง่ อำ�นวยความสะดวก
ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีระดับความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๔๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๖
๑.๔. จากแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ระบบ
สารสนเทศเพือ่ วัดระดับความเชีย่ วชาญต่อการใช้งาน หลักสูตรที่
๒ เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒” ในภาพรวม
พบว่า ผูต้ อบแบบประเมินระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้
บริการ ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๔๔ คิดเป็นร้อย
ละ ๘๘.๘๐
๒. ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
จากแบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศ
เพื่อวัดระดับความเชี่ยวชาญต่อการใช้งาน หลักสูตรที่ ๒ เรื่อง
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒” ในภาพรวม พบว่า ผู้
ตอบแบบประเมินระดับความพึงพอใจด้านความรูค้ วามเข้าใจของ
กลุม่ เป้าหมาย ทีเ่ ข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร มีระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๔๓ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๘.๖๐
๓. ระดับการนำ�ความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย
๘.๖. สรุปผลการประเมิน โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “ระบบ
สารสนเทศเพื่อวัดระดับความเชี่ยวชาญต่อการใช้งาน หลักสูตร
จากแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ระบบสารสนเทศ
เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒”
เพื่อวัดระดับความ
๑. ผลการประเมินโครงการ ระดับความพึงพอใจของผู้รับ
เชี่ยวชาญต่อการใช้งาน หลักสูตรที่ ๒ เรื่อง “ระบบ
บริการ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒” ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบ
๒. จากการประเมินการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ระบบสารสนเทศ แบบประเมินระดับความพึงพอใจด้านการนำ�ความรูไ้ ปใช้ของกลุม่
เพื่อวัดระดับความเชี่ยวชาญต่อการใช้งาน หลักสูตรที่ ๒ เรื่อง เป้าหมาย ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีระดับความพึง
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒” ในภาพรวม พบว่า ผู้ พอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๔๑ คิดเป็น
เข้ารับการอบรม มีระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ อยูใ่ นระดับ ร้อยละ ๘๘.๒๐
ดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘
๔. ระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย
๑.๑. จากแบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ
๔.๑. จากแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ
สารสนเทศเพือ่ วัดระดับความเชีย่ วชาญต่อการใช้งาน หลักสูตรที่ สารสนเทศเพื่อวัดระดับความ
๒ เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒” ในภาพรวม
เชีย่ วชาญต่อการใช้งาน หลักสูตรที่ ๒ เรือ่ ง “ระบบสารบรรณ
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการ
อิ
เ
ล็
ก
ทรอนิ
กส์ ครั้งที่ ๒” ในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน
ขั้นตอนการให้บริการ ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๓๖ ระดับความพึงพอใจด้านความสามารถของระบบว่าตรงตามความ
ต้องการมากน้อยเพียงใด ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มี
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๗
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย คือ
๑.๒. จากแบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ๔.๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๐
สารสนเทศเพือ่ วัดระดับความเชีย่ วชาญต่อการใช้งาน หลักสูตรที่
๔.๒. จากแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ
๒ เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒” ในภาพรวม
สารสนเทศเพื
อ่ วัดระดับความเชีย่ วชาญต่อการใช้งาน หลักสูตรที่
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้
บริการ ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีระดับความพึงพอใจ ๒ เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒” ในภาพรวม
ของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๓๘ คิดเป็นร้อย พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินระดับความพึงพอใจด้านความถูกต้อง
ในการทำ�งานของระบบว่าสามารถทำ�งานได้ตามหน้าที่มากน้อย
ละ ๘๗.๖๙
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เพียงใด ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๓๙ คิดเป็นร้อย
ละ ๘๗.๘๐
๔.๓. จากแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ
สารสนเทศเพือ่ วัดระดับความเชีย่ วชาญต่อการใช้งาน หลักสูตรที่
๒ เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒” ในภาพรวม
พบว่า ผูต้ อบแบบประเมินระดับความพึงพอใจด้านลักษณะการใช้
งานของระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด ที่เข้า
ร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร มีระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๔๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๐
๔.๔. จากแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ
สารสนเทศเพือ่ วัดระดับความเชีย่ วชาญต่อการใช้งาน หลักสูตรที่
๒ เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒” ในภาพรวม
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินระดับความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ
ตามที่ต้องการมีมากน้อยเพียงใด ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ มีระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ อยูใ่ นระดับ ดี ค่าเฉลีย่
คือ ๔.๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๐
๔.๕. จากแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ
สารสนเทศเพือ่ วัดระดับความเชีย่ วชาญต่อการใช้งาน หลักสูตรที่
๒ เรื่อง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒” ในภาพรวม
พบว่า ผูต้ อบแบบประเมินระดับความพึงพอใจด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลว่ามีหรือไม่ เพียงใด ที่เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ ดี
ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๓๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๐
๕. ประมวลภาพ โครงการอบรมภาพกิจกรรมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศเพื่อวัดระดับความเชี่ยวชาญต่อ
การใช้งาน หลักสูตร เรือ่ ง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครัง้ ที่ ๒
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ตารางที่ ๑๒ สรุปโครงการอบรม จัดหารายได้
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๘.๗. สรุปผลการประเมิน โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การ
พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม XOOPS”
๑. ระดับความพึงพอใจ ๔ ประเด็น
๑.๑. ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๑๐ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๐๐
๑.๒. ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๗๒ คิดเป็นร้อยละ
๙๔.๔๐
๑.๓. ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจด้านสิ่งอำ�นวย
ความสะดวก ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๗๓ คิดเป็นร้อยละ
๙๔.๖๗
๑.๔. ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการ ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๕๓ คิดเป็นร้อยละ
๙๐.๖๗
๒. ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีความรูค้ วามเข้าใจของกลุม่ เป้าหมาย
ในระดับดี ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐
๓. ระดับการนำ�ความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการอบรม มีการนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน
ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๘๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๕
๔. ประมวลภาพ โครงการอบรมภาพกิจกรรมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม XOOPS”
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๘.๘. สรุปผลการประเมิน โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การ
ผลิต Multimedia E-Book ด้วยโปรแกรม Desktp Author”
๑. ระดับความพึงพอใจ ๔ ประเด็น
๑.๑. ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๕๖. คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๒๗
๑.๒. ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่อยู่ใน
ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๘๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๐
๑.๓. ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจด้านสิง่ อำ�นวยความ
สะดวก ในระดับดีมากค่าเฉลี่ย คือ ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๐
๑.๔. ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้
บริการ ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๐
๒. ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
๒.๑. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้า
หมาย ในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๐
๓. ระดับการนำ�ความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย
๓.๑. ผู้เข้ารับการอบรม มีการนำ�ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ใน
ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย คือ ๔.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๐
๔. ประมวลภาพ โครงการอบรมภาพกิจกรรมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การผลิต Multimedia E-Book ด้วยโปรแกรม
Desktp Author”
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กิจกรรม ประจำ�ปี ๒๕๕๔
บุคลากรศึกษาดูงานที่สำ�นักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ
จังหวัดหนองคาย วันที่ ๔-๖ เม.ย.
๕๔

แนะนำ�การใช้บริการสำ�นัก แก่
นักศึกษาใหม่ปี ๕๔ วันที่ ๒๔, ๒๗
และ ๓๐ พ.ค. ๕๔

กิจกรรม ๕ ส สำ�นัก
วันที่ ๑-๒ มิ.ย. ๕๔

รับการตรวจประเมินประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน วันที่ ๘ ก.ค. ๕๔

69

กิจกรรม ประจำ�ปี ๒๕๕๔
บุคลากรเข้าร่วมงานสัปดาห์ วิชาการ
ห้องสมุด สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ๑๒-๑๓ ก.ย.๕๔

บุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๔

เยี่ยมโรงเรียนโป่งตาแบก (ตชด.)
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๔

สำ�นักทำ�บุญปีใหม่ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๔
งานกีฬาสัมพันธ์และปีใหม่
มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๔
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คณะกรรมการอำ�นวยการ

นายประยูร ไชยบุตร
ผศ.อาภาภรณ์ วรรณา
นางสาวฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์

นางกฤษติญา มูลศรี
นางทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี

คณะกรรมการประสานงานและรวบรวมข้อมูล

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางสาวมัทนา รามศิริ
นางสุพัตรา ปราบพาลา

นางณัฐยา สุโนพันธ์
นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
นางรัตนา ชมมัย

คณะกรรมการดำ�เนินการสังเคราะห์เอกสาร

จัดทำ�รูปเล่มและจัดพิมพ์
ผศ.อาภาภรณ์ วรรณา
นางกฤษติญา มูลศรี
นางทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
นางสาวฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
นางณัฐยา สุโนพันธ์
ออกแบบปก – รูปเล่ม
นางสุพัตรา ปราบพาลา
นายขวัญชัย บุญทองเถิง
นายวิเศษ เกตุดี
นายทองสุก คำ�ตะพล
ข้อมูล
บุคลากรสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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