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การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีนั้น เป็นภารกิจอย่างหนึ่งของหน่วยงานที่ต้องมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2558
ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานกิ จ กรรมต่ า งๆ
อย่างมากมาย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
                 ผมจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณคณะกรรมการบริหารและบุคลากร
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล)
อธิการบดี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักทีใ่ ห้การสนับสนุน
งานด้านวิชาการ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบเพือ่ สนองความต้องการ
ของผูใ้ ห้บริการ ไม่วา่ จะเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและชุมชน
ท้องถิน่ อืน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง จนท�ำให้เป็นทีย่ อมรับของคนในท้องถิน่ ซึง่ เป็นแหล่งเรียนรู้
ทีท่ นั สมัย ดังปรัชญาของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทีว่ า่ “เป็นแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรูท้ ที่ นั สมัย ทีส่ นับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยบริการ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ”
ขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรของส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ทุกท่าน ทีไ่ ด้ผนึกก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา

(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วนา  กองอินทร์)
รองอธิการบดีฝา่ ยจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยสนับสนุนหลักทีส่ ำ� คัญหน่วยงานหนึง่ ของมหาวิทยาลัย ทีใ่ ห้
การสนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจยั และการบริการวิชาการ โดยมีหน้าทีใ่ นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และให้
บริการทรัพยากรสารสนเทศ ทัง้ ต�ำรา หนังสือ วารสาร เอกสารราชการ เอกสารอ้างอิง ทัง้ ในแบบรูปเล่ม และระบบอิเล็กทรอนิกส์
เช่น E book  หรือ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ บริการให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำการสืบค้น แนะน�ำและอบรมการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล เป็นต้น รวมทัง้ แสวงหาความรวมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการใช้บริการทีห่ ลากหลาย
ในรอบปี ที่ ผ ่ า นมาส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การจั ด อบรมการใช้ Web
OPACgrนอกเหนือไปจาก กิจกรรม Library tour  เพือ่ นักศึกษาใหม่ทกุ คนได้เรียนรูก้ ารสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่
มีให้บริการภายในส�ำนักวิทยบริการฯ และเพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมแก่นกั ศึกษาใหม่ให้สามารถใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ ในจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ได้เน้นความต้องการของผูใ้ ช้บริการเป็นส�ำคัญ มีการจัดสรร
งบประมาณให้กบั ทุก ๆ คณะในมหาวิทยาลัยตามความจ�ำเป็นพืน้ ฐาน และเสริมในส่วนทีข่ าดแคลนอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้
ได้เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการโดยการแต่งตัง้ บรรณารักษ์ และผูป้ ฏิบตั งิ านห้องสมุดประจ�ำคณะทัง้ ๖ คณะเพือ่
ให้สามารถติดต่อสือ่ สารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปรับปรุงช่องทางการสือ่ สารให้สะดวกยิง่ ขึน้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ทงั้ ในการสือ่ สาร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น การน�ำรายชือ่ หนังสือใหม่ๆ เผยแพร่ผา่ นเว็บไซด์ของส�ำนักวิทยฯ ให้
ผูร้ บั บริการเลือกและส่งข้อมูลมายังหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการจัดหาโดยตรง หรือ ประสัมพันธ์โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้ เช่น Book express, การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนัน้ ยังได้จดั กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ส่ง
เสริมการใช้บริการในทุกๆ ส่วนงาน เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนือ่ งในโอกาสเจริญพระ
ชนมายุ ๖๐ พรรษา กิจกรรมเล่มไหนอยากอ่านหยิบได้เลย กิจกรรมมุมความรูก้ นิ ได้ กิจกรรมอบรมการซ่อมหนังสือ เป็นต้น
ในส่วนของการบริการท้องถิน่ ได้นำ� ความรูไ้ ปจัดอบรมการถ่ายภาพเพือ่ ใช้ในการผลิตสือ่ แก่ชมุ ชนด่านเกวียน เป็นต้น
จากผลการด�ำเนินการดังกล่าวส่งผลให้สำ� นักวิทยบริการฯ สถิตกิ ารใช้บริการของส�ำนักวิทยบริการฯเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ ๒๐
นับเป็นความส�ำเร็จของบุคลากรของส�ำนักวิทยบริการฯ ทุกคน ส่งผลให้ผลการประเมินการประกันคุณภาพ และผลการ
ติดตามของคณะกรรมการติดตามการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยภายในอยูใ่ นระดับดี ต้องขอบคุณ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
ทีใ่ ห้การสนับสนุนทัง้ นโยบาย งบประมาณและก�ำลังใจ ขอบคุณกรรมการบริหารและบุคลากรของส�ำนักวิทยบริการฯทุกคน
ทีท่ กุ คนทีร่ ว่ มมือร่วมแรงรวมใจกันอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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ในอดีตส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีชอื่ เรียกว่า “ห้องสมุด”
ซึ่งหลักฐานปรากฏในช่วงระยะเวลาประมาณก่อนปี พ.ศ. 2500 ห้องสมุดเป็น
ส่วนหนึง่ ของอาคารเรียนชือ่ “อาคารสันติสขุ ” มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 20 ตารางเมตร
มีบรรณารักษ์คนแรก คือ อาจารย์ไพเราะ สุวรรณแสน จ�ำนวนหนังสือมีไม่มากนัก
เพราะเริม่ จัดตัง้ ขึน้
		 พ.ศ. 2500 วิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้กำ� หนดให้หอ้ ง 128 อาคาร 1
(ถูกรือ้ ถอนเมือ่ เดือนพฤศจิกายน  2555 และใช้พนื้ ทีส่ ร้างหอประชุมนานาชาติ)  
เป็นห้องสมุดมีพนื้ ทีใ่ ช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร สถานทีบ่ ริการจะได้กว้าง
ขวางขึน้ หนังสือทีใ่ ห้บริการเป็นหนังสือทัว่ ไป บริการอยูภ่ ายในห้องเดียวกันหมด
จัดว่าเป็นห้องสมุดในยุคแรกๆ มีอาจารย์ไพเราะ สุวรรณแสน ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหัวหน้า
ฝ่ายห้องสมุด
		 พ.ศ. 2504 มีอาจารย์สรุ ยิ า รัตนจันทร์ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหัวหน้าฝ่าย
ห้องสมุด
		 พ.ศ. 2508 ได้ยา้ ยไปอยูท่ อี่ าคาร 2 (ห้อง 221) ซึง่ ต่อมาจัดเป็นห้อง
ปฏิบตั กิ จิ กรรมนาฏศิลป์ ห้องสมุดช่วงนีข้ ยายเป็น 3 ห้องเรียนติดต่อกันและด�ำเนินงาน
เต็มรูปแบบ มีอาจารย์สมุ าลัย  สุนทรพิทกั ษ์  ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหัวหน้าห้องสมุด
		 พ.ศ. 2509 - 2511 มีอาจารย์สนั ทนา ทิพวงศา ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหัวหน้า
ห้องสมุด
		 พ.ศ. 2512 - 2513 มีอาจารย์สรุ ยิ า รัตนจันทร์ เป็นหัวหน้าแผนกหอสมุด
และเริม่ ให้บริการทีอ่ าคารใหม่ (อาคารวิชาการ) เพราะสถานทีเ่ ดิมคับแคบ ในครัง้
นีห้ อ้ งสมุดขยายเป็น 6 ห้องเรียนติดต่อกัน และแยกห้องอ้างอิงออกไปอีก 1 ห้อง
เนื้อที่ใช้สอยของห้องสมุดประมาณ 500 ตารางเมตร ผู้ที่ท�ำหน้าที่บรรณารักษ์
มี 2 คน วัสดุทใี่ ห้บริการมีแต่วสั ดุตพี มิ พ์ และเน้นทางด้านครุศาสตร์ เพราะตาม
หลักสูตรเปิดสอนเฉพาะวิชาชีพครู จ�ำนวนหนังสือมี 40,000 เล่ม มีนกั ศึกษาเข้า
มาช่วยงานห้องสมุด ในรูปของชุมนุมห้องสมุดโดยไม่มคี า่ ตอบแทนเป็นเงิน แต่จะ
ได้รบั เป็นคะแนนกิจกรรม นักศึกษาทีเ่ ข้ามาใช้หอ้ งสมุดมีมากขึน้ โดยเฉลีย่ เข้าใช้
วันละประมาณ 500 คน   เพราะมีนกั ศึกษาทัง้ ภาคปกติและภาคค�ำ่ (ป.กศ. และ
ป.กศ.สูง)
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		 พ.ศ. 2514 ห้องสมุดอยูท่ อี่ าคาร 2 ชัน้ 2 ห้อง 221 ปัจจุบนั
ได้ทำ� การรือ้ ถอนไป เนือ่ งจากเสือ่ มสภาพไปตามกาลเวลา บริเวณทีเ่ ป็น
อาคาร 2 ในอดีต ปัจจุบนั คือบริเวณอุทยานหิน-แร่ ผูบ้ ริหารสมัยนัน้
คือ อาจารย์วไิ ลวรรณ เอือ้ วิทยาสุพร รักษาการผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัยครู
นครราชสีมา และท�ำหน้าทีห่ วั หน้าฝ่ายวิชาการ อาจารย์มนูญ วงศ์คำ� ดี
ซึ่งจบการศึกษาด้านภูมิศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร แต่มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการฝึกงานห้องสมุดโดย
เคยท�ำงานกับ อาจารย์วชิ ญ์ ทับเทีย่ ง อาจารย์สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ได้มาช่วยดูแลเป็น
บรรณารักษ์ประจ�ำห้องสมุด และต่อมาจึงย้ายจากหมวดสังคมศึกษา
ไปอยูห่ มวดบรรณารักษ์และปฏิบตั งิ านห้องสมุดพร้อมด้วยคนงานอีก
2 คน นักศึกษาทีม่ าใช้บริการเป็นนักศึกษาทีเ่ รียนภาคปกติ และภาคค�ำ่
การบริการของห้องสมุดเปิดบริการเวลา 08.00 - 21.00 น. นักศึกษา
ส่วนใหญ่ไปใช้หอ้ งสมุดเพือ่ ค้นคว้าและท�ำรายงาน ห้องสมุดสมัยนัน้
ถือว่าเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรูท้ ที่ นั สมัยทีส่ ดุ อาจารย์ทมี่ าใช้ ส่วนใหญ่
มาค้นคว้าเอกสารและเตรียมการสอน เนือ่ งจากห่างไกลแหล่งค้นคว้า
อื่น ท�ำให้ในแต่ละวันมีจ�ำนวนอาจารย์และนักศึกษาไปใช้ห้องสมุด
ค่อนข้างมาก  นอกจากนีต้ ามหลักสูตรการเรียนการสอนยังก�ำหนดวิชา
ห้ อ งสมุ ด เป็ น วิ ช าบั ง คั บ (บร.101) และนั ก ศึ ก ษาต้ อ งมาฝึ ก งาน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั ประมาณ 20,000 - 30,000 บาทต่อปี ด�ำเนินการ
จัดซือ้ วัสดุโดยฝ่ายพัสดุ ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร
		 พ.ศ. 2515 อาจารย์สุรศักดิ์ สังฆมานนท์ ท�ำหน้าที่เป็น
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
		
พ.ศ. 2516-2536 วิทยาลัยครูนครราชสีมาได้รบั งบประมาณ
ในการสร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชัน้ ปัจจุบนั คืออาคาร 7
เรียกชือ่ ว่า “หอสมุดกลาง” มีพนื้ ทีใ่ ช้สอยประมาณ 2,600 ตารางเมตร
สังกัดส�ำนักส่งเสริมวิชาการ การบริหารงานภายในแบ่งออกเป็น 4 แผนก
ดังนี้
1.  แผนกจัดหมูแ่ ละท�ำบัตรรายการ
2.  แผนกวารสารและหนังสือพิมพ์
3.  แผนกบริการตอบค�ำถามและช่วยการค้นคว้า
4.  แผนกซ่อมและบ�ำรุงรักษาสิง่ พิมพ์
บุคลากรด�ำเนินงานประกอบด้วย อาจารย์ 4 คน และเจ้าหน้าที่
10 คน โดยมีอาจารย์อมั พร นามเหลา เป็นหัวหน้าฝ่ายหอสมุด ในยุคนี้
เทคโนโลยีตา่ งๆ ทันสมัยมากขึน้ หลักสูตรการเรียนการสอนได้เปลีย่ น
ไปมี นั ก ศึ ก ษา  4 คณะ คื อ คณะครุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งบประมาณที่ได้รับประมาณปีละ 100,000 บาท ผู้เข้าใช้ห้องสมุด
โดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 คนต่อวัน สิ่งตีพิมพ์ที่จัดซื้อก็หลากหลาย
สาขาตามหลักสูตรทีเ่ ปิดสอน
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พ.ศ. 2537-2540 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ฐานะ จากวิทยาลัยครูนครราชสีมา เป็นสถาบัน
ราชภัฏนครราชสีมา และได้ประกาศใช้พระราช
บัญญัติสถาบันราชภัฏ มีการปรับปรุงการเรียน
การสอน โดยเพิม่ หลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ เช่น
เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ
ออกแบบนิ เ ทศศิ ล ป์ วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์
นิติศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
และอื่นๆ มีผลท�ำให้หอสมุดได้รับงบประมาณ
ในการด�ำเนินการมากขึ้น ซึ่งในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว มีอาจารย์ศิริพร พูลสุวรรณ ท�ำหน้าที่
เป็นหัวหน้าฝ่ายหอสมุด
พ.ศ. 2540 หอสมุดได้เปลีย่ นชือ่ เป็นส�ำนัก
วิทยบริการ และได้น�ำโปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Alice for Windows มาใช้ในการด�ำเนิน
งานทางด้านห้องสมุดทัง้ หมด
พ.ศ. 2541 มี อ าจารย์ ป ระพิ น พร  
เลิศธีระวิวัฒน์ ท�ำหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
วิทยบริการ และในช่วงปีนสี้ ำ� นักวิทยบริการได้รบั
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพือ่ ใช้ในการก่อสร้าง
อาคารส�ำนักวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคาร 6 ชัน้
มีเนื้อที่ 5,000 ตารางเมตร โดยก่อสร้างติดกับ
อาคารส�ำนักวิทยบริการหลังเดิม(อาคาร7)  
พ.ศ. 2544 – 2545 อาคารส�ำนักวิทยบริการ
(อาคารใหม่ 6 ชัน้ ) ก่อสร้างแล้วเสร็จ และสร้าง
ทางเชื่อมต่อระหว่าง 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม
6,000 ตารางเมตร และได้รับพระราชทานนาม
จากสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ชอื่ ว่า “อาคาร
บรรณราชนครินทร์” เมือ่ วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม
2545 และในปี พ.ศ. 2545 อาจารย์สุรศักดิ์  
สังฆมานนท์ ท�ำหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
วิทยบริการ
พ.ศ.2546 ได้ จั ด ท� ำ เว็ บ ไซต์ เ ครื อ ข่ า ย
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ ส�ำหรับให้บริการครู อาจารย์
ทางด้ า นการเรี ย นการสอน ทั้ ง 8 กลุ ่ ม สาระ
การเรียนรู้ สามารถสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ รวมทัง้
มีบทความทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับเว็บไซต์

พ.ศ.2548 เปลี่ยนชื่อเป็นส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ (กฎกระทรวง) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศวันที่ 8
มีนาคม 2548 เล่มที่ 122 ตอน 20ก หน้าที่ 35 ใน(8) ได้กำ� หนดให้เปลีย่ น
เชื่อเป็นส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมศูนย์
คอมพิวเตอร์และส�ำนักวิทยบริการเข้าด้วยกัน
พ.ศ.2550 เดื อ นมิ ถุ น ายน มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า ง
การบริหารงานของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ โดย
ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สังกัดส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยกฐานะเป็นส�ำนักคอมพิวเตอร์ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และในเดือนพฤศจิกายน มีการปรับโครงสร้างการบริหาร
งานส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแยกงานผลิตสื่อ
กราฟิกให้ขนึ้ ตรงกับส�ำนักคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2552-2556 (มิถนุ ายน) ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารส�ำนัก โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พิกลุ ภูมโิ คกรักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำ� การพัฒนาส�ำนักฯทัง้ ในส่วน
ของจ�ำนวนบุคลากรเพิม่ ขึน้ จาก 34 คน เป็น 37 คน มีการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ โดยการทาสีภายนอกและภายในอาคาร ปรับปรุงมุมบริการ เช่น
มุม AV Corner มุม IT Knowledge Area มุม Set Corner เป็นต้น
ในการพัฒนาครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนางานบริการสู่ความเป็น
เลิศ และมุง่ พัฒนาองค์กรสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้นำ� ขบวนการ
การจัดการความรูเ้ ป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาองค์กร
พ.ศ. 2556 (20 กรกฎาคม 2556) ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลีย่ นคณะกรรมการบริหารส�ำนักโดยอาจารย์
สุเกษม อิงคนินันท์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาส�ำนักวิทยบริการฯ
ก้าวสูม่ าตรฐานสากล เป็นสถาบันบริการชัน้ น�ำในระดับภูมภิ าค โดยมี
สโลแกนทีว่ า่ “ก้าวสูม่ าตรฐานบริการด้วยใจ”

ในรอบปี 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30
กันยายน 2557) ผู้บริหารทั้งในอดีต และ
ปัจจุบัน รวมทั้งบุคลากรทุกท่านของส�ำนัก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ด�ำเนิน
งานต่างๆ ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย รวมทัง้ แผนงานของส�ำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยความ
ตัง้ ใจ มุง่ มัน่ และทุม่ เท โดยมีเป้าหมายหลัก
ในการพั ฒ นาให้ ส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีลักษณะของงาน
หลักคือ การบริการ ให้เป็นองค์กรที่มีการ
บริการสูค่ วามเป็นเลิศ  
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา Philosophy
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรูท้ ที่ นั สมัย ทีส่ นับสนุนพันธกิจ
มหาวิทยาลัยด้วยบริการที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ Vision
เป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF

Philosophy Vision Mission
เอกลักษณ์ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากร นักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย และบริการวิชาการแก่สงั คม อีกทัง้ มีความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายสารสนเทศ ท้องถิน่ กับมหาวิทยาลัย
ในจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนให้มกี ารพัฒนาขีดความสามารถในการใช้สอื่ ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อขยายการให้บริการวิชาการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้าง
ขวาง โดยในด้านการบริการสารสนเทศนัน้ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุง่ เน้นให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น
ผู้เข้ามาใช้บริการในส�ำนักวิทยบริการฯ ซึ่งยังไม่รวมกับผู้ใช้บริการผ่านสื่อออนไลน์ไม่ต�่ำกว่าวันละ 1,500 คน
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุกโดย “มุ่งบริการสู่ความเป็นเลิศ”
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พันธกิจ Mission

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยของมหาวิทยาลัยและสังคม
2. จัดหา สนับสนุนและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
4. เป็นแหล่งในการบริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
Annual Report 2015 Public relations, and information technology
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โครงสร้างการบริหาร สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหาร

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
กลุ่มงานทรัพยากรสารสนเทศ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุม่ งานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดีย

งานบริหารสำ�นักงาน
-

หน่วยสารบรรณ
หน่วยแผนงานและงบประมาณ
หน่วยการเงินและพัสดุ
หน่วยงานเลขานุการ
หน่วยบุคคล
หน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยประกันคุณภาพและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ
- หน่วยอาคารสถานที่

Management structure

งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- หน่วยพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- หน่วยพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- หน่วยพัฒนาเว็บไซต์

งานโสตทัศนูปกรณ์

- หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์
- หน่วยซ่อมบำ�รุงโสตทัศนูปกรณ์
- หน่วยฝึกอบรม

12

รายงานประจำ�ปี 2558 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานบริการสารสนเทศ
งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานโสตทัศนูปกรณ์
งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
-

หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยวิเคราะห์และจัดทำ�ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยซ่อมบำ�รุงทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยอาคารสถานที่

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ		
- หน่วยบริการสารสนเทศ
- หน่วยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ		
- หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หน่วยซ่อมบำ�รุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย

- หน่วยบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว    
-    หน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย
- หน่วยฝึกอบรม
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ภาพอนาคต

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

The future

The future

ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งให้
บริการสารสนเทศทุกรูปแบบที่เพียงพอและทันสมัย เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
การวิจัย ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ เพื่อก้าวเข้าสู่
มาตรฐานการให้บริการและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

สามารถเข้าถึงสารสนเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว
เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ
ก้าวเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
14

รายงานประจำ�ปี 2558 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Distingulshed Members external

16

รายงานประจำ�ปี 2558 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
Distingulshed Members external

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ ภูศ่ ริ ิ

ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง

อนุกรรมการความมั่นคงเครือข่ายและข้อมูล
ในกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุโทรคมนาคม
กสทช.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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บุคลากรสายบริหาร

บุคลากร

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ศศิธร หวังคํ้ากลาง
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโสตทัศนูปกรณ์

Personnel

นางสาวจารุ
พรรณ จันทร์แรม
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
18

รายงานประจำ�ปี 2558 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สำ�นักงานผู้อำ�นวยการสำ�นักฯ

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

1

9

8

2

10

11

3

1

1
2
3

นางสุภาวดี  ลาวรรณา
นางอัมพร  ละมัยกลาง
นางสาววรรณา  มนจิตรสัมพันธ์

ศศ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
บธ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ศศ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด)

20

รายงานประจำ�ปี 2558 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2

นางศศิรัตน์  ชุ่มพุดซา
นางจรรยา  ฝอยพรมราช
นางสาวดวงเดือน    ตั้งประเสริฐ
นางสาวกาญจนา  หักทะเล
นางนิศากร  อุดมผล
นางสาวจิตรลดา  มุ่งก่อกลาง
นางสาวบุญยรัตน์  ชาพล
นางสาวนาตยา  ศิริทับ
นายชนภัทร  ไกรสร
นายพรพรต  เพชรายุทธการ
นางสาวศิริพร  หาญพิชัย

3

4

5

6

ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
อนุปริญญา (ดนตรีสากล)
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
บธ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
วทบ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

7

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
บรรณารักษ์
เจ้าพนักงานบริหารทั่วไป
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
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กลุุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์
และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
6

8

7

10

9

11

13

12

1

5
1

2

3

4

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

22

นางขนิษฐา  ดูปอนท์
นางบุญนาค  ศรีบุญ
นางศิริประภา  ตังโพธิ์กลาง
นางสาวกรรณิการ์  ศรีปิ่นเป้า
นางสาวรัตนา  ประเสริฐ
นายพงศกร  เพชรายุทธการ
นางสาวชลธิชา  ดินขุนทด
นายอนุกูล  แก้วกูล
นางสาวสิริวัลย์  เทอดไทย
นางวิไลวรรณ  ฝากไธสง
นางสาวกุศลิน  คามะปะโส
นางสาววันเพ็ญ    จี่กลาง
นายสุพจน์  แสนคำ�สี

ปวช. (เลขานุการ)
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
ปวช. (เกษตรกรรม)
ม.6 (ศิลป์ – ภาษา)
ศศ.บ .(สารสนเทศศาสตร์)
วทบ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
ปวส.(ช่างอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
คบ.(การประถมศึกษา)
ปวส.(การบัญชี)
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

รายงานประจำ�ปี 2558 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นักเอกสารสนเทศ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

1
2
3
4
5
6
7

นางสาววารุณี  คุ้มบัว
นายกฤษณ  กำ�ไรเงิน
นายณัฐภัทร  แก้วมน
นายถาวร  สุครีพธ์
นายวนันต์   สร้อยเพชร
นางสาวณัฐภาวี  รอดสนใจ
นายวิชญะ  วิชากุล

3

4

5

ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา)
ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
ค.บ.(ปฐมวัย)
คบ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
คบ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
ทล.บ.(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)

7

6
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
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กลุ่มงานเทคโรโลยีสารสนเทศ
1

1
2
3
4

24

นายเสกสรรค์  ทะสุนทร
นายจิรวัฒน์     สุราสา
นางสาวกอบแก้ว  บุญกลาง
นายธรรมรัตน์  ปนสูงเนิน

3

2

วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายงานประจำ�ปี 2558 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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งบประมาณสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณ

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณแผ่นดิน
งบ บ.กศ.
งบ กศ.ปช.
งบเงินรายได้รับฝาก
งบรายได้หอสมุด
งบรายได้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบัน

ปีงบประมาณ 2558  ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงบประมาณในการด�ำเนินงานรวมทั้งสิ้น
8,742,904 บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 1,086,480 บาท งบประมาณจากเงินบ�ำรุงการศึกษา  (บ.กศ.)  
3,803,464 บาท งบประมาณจากโครงการการจัดการศึกษาเพือ่ ปวงชน (กศ.ปช.) 3,627,200 บาท งบเงินรายได้รบั ฝาก
20,000 บาท งบรายได้หอสมุด 123,500 บาท และ งบรายได้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ สถาบัน 82,260 บาท
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Budget

ประเภทงบประมาณ

จำ�นวนเงิน (บาท)

งบประมาณแผ่นดิน
งบ บ.กศ.
งบ กศ.ปช.
งบเงินรายได้รับฝาก
งบรายได้หอสมุด
งบรายได้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินสถาบัน
รวม		
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1,086,480.00
3,803,464.00
3,627,200.00
20,000.00
123,500.00
82,260.00
8,742,904.00
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การบริการและพื้นที่ให้บริการ

การบริการและพื้นที่ให้บริการ

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นที่ 1 อาคาร 7

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

• บริการวารสาร
• หนังสือพิมพ์
• ห้องสาธิต 2,3

ชั้นที่ 2 อาคาร 7
• บริการหนังสืออ้างอิง

• งานวิจัย วิทยานิพนธ์  
สารนิพนธ์กองทุนหมู่บ้าน
• ห้องอ่านส่วนบุคคล 2 ห้อง

ทางเดินระหว่างอาคาร
• บริการถ่ายเอกสาร

28
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การบริการและพื้นที่ให้บริการ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นที่ 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร23)
• ห้องนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและห้องจดหมายเหตุฯ
• บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์
• บริการยืมคืนด้วยตนเอง (Self Check)

การบริการและพื้นที่ให้บริการ

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นที่ 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร23)
•
•
•
•
•
•
•
•

หนังสือหมวด 500 วิทยาศาสตร์
หนังสือหมวด 600 ศิลปะและนันทนาการ
หนังสือหมวด 800 วรรณคดี
หนังสือหมวด 900 ประวัติศาสตร์
หนังสือภาษาอังกฤษ นวนิยาย เรื่องสั้น
ห้องค้นคว้าสำ�หรับอาจารย์ 2 ห้อง
ห้องหนังสือเก่าและหนังสือสำ�รอง
หนังสือมุมคุณธรรม

ชั้นที่ 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร23)
ชั้นที่ 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร23)
•
•
•
•

หนังสือหมวด 000 ความรู้ทั่วไป
หนังสือหมวด 100 ปรัชญา
หนังสือหมวด 200 ศาสนา
หนังสือหมวด 300 สังคมศาสตร์

ชั้นที่ 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร23)
•
•
•
•

หนังสือหมวด 500 วิทยาศาสตร์
หนังสือหมวด 600 เทคโนโลยี
ห้องค้นคว้าสำ�หรับอาจารย์ 2 ห้อง
บริการมุม Set Corner
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•
•
•
•
•
•

บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet
บริการพิมพ์เอกสารและ Print Out
บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
บริการห้องสาธิตและห้องประชุม
บริการมุม IT Knowledge Area
บริการมุมห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข

ชั้นที่ 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร23)
•
•
•
•
•

บริการโสตทัศนวัสดุ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
บริการชมภาพยนตร์ ไทยและต่างประเทศ
บริการห้องฉายภาพยนตร์ขนาด 48 ที่นั่ง
บริการห้องประชุม ขนาด 80 ที่นั่ง
บริการโสตทัศนูปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย
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สถิติจำ�นวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด
ของสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำ�นวนทรัพยากรสารสนเทศ

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานจำ�นวนทรัพยากรสารสนเทศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558
ประเภท

จำ�นวน

ทรัพยากรทัง้ หมดทีจ่ ดั เก็บในฐานข้อมูลบรรณานุกรม

หน่วยนับ

120,778/260,088

รายการ / ส�ำเนา

หนังสือ
1. หนังสือภาษาไทย
2. หนังสือภาษาต่างประเทศ
3. งานวิจยั /วิทยานิพนธ์

81874/186873
16532/17984
7894/11635

ชือ่ เรือ่ ง / เล่ม
ชือ่ เรือ่ ง/เล่ม
ชือ่ เรือ่ ง/เล่ม

วารสาร/สิง่ พิมพ์
4. วารสารภาษาไทย
5. วารสารภาษาต่างประเทศ
6. หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
7. หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ
8. จดหมายข่าว / เอกสารประชาสัมพันธ์

452
54
26
2
277

ชือ่ เรือ่ ง
ชือ่ เรือ่ ง
ชือ่ เรือ่ ง
ชือ่ เรือ่ ง
ชือ่ เรือ่ ง

โสตทัศนวัสดุ		
9.  สือ่ มัลติมเี ดีย ประเภทสารคดี
10. สือ่ มัลติมเี ดีย ประเภทภาพยนตร์
11. วีดทิ ศั น์ (VDO)
12. วัสดุบนั ทึกเสียง

1,641
4,078
1,352
532

ชือ่ เรือ่ ง
ชือ่ เรือ่ ง
ชือ่ เรือ่ ง
ชือ่ เรือ่ ง

ทีม่ า : งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (โทร. 1609, 1630 ต่อ 112)
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จำ�นวนครุภัณฑ์

จำ�นวนครุภัณฑ์

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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รายการครุภัณฑ์
ขาตัง้ ไมโครโฟนแบบตัง้ พืน้
เครือ่ งขยายเสียง 8 ช่อง
เครือ่ งคอมพิวเตอร์  
เครือ่ งประมวลผลสัญญาณเสียงดิจติ อล
เครือ่ งผสมสัญญาณเสียง
เครือ่ งเพิม่ -ลบ สัญญาณกันขโมย
เครือ่ งเล่นดีวดี ี
เครือ่ งส�ำรองไฟฟ้า 
เครือ่ งอ่านบาร์โค้ด
ชัน้ โชว์หนังสือ 3 ระดับ
ชัน้ วางวารสารเหล็ก 5 ระดับชัน้
ชัน้ วางหนังสือหน้าเดียว 3 ช่วง 6 ระดับชัน้
ชุด AC Outlet  ส�ำหรับตูแ้ ร็ค
ตูไ้ ม้หน้าเดียว
ตูแ้ ร็ค  27  U  
โต๊ะปฏิบตั งิ านซ่อมทรัพยากรสารสนเทศ
โต๊ะอ่านหนังสือ พร้อมเก้าอี้
ไมโครโฟนพร้อมสาย
ไมโครโฟนไร้สายมือถือ
รถเข็นหนังสือแบบชัน้ เรียบ 3 ชัน้
ระบบควบคุมการท�ำงานของเครือข่าย
ล�ำโพง
อุปกรณ์  Switch
อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก Core  Switch

จำ�นวน

หน่วย

4
2
1
1
1
1
1
19
9
3
10
2
1
2
1
1
4
2
4
14
1
21
10
1

ตัว
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
เครือ่ ง
ตัว
เครือ่ ง
ตัว
ตัว
ตัว
ชุด
ตู้
ตู้
ตัว
ชุด
ตัว
ตัว
คัน
ระบบ
ตัว
ตัว
ตัว
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ผู้ใช้บริการ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกประจำ�ปี 2558

ประเภทสมาชิก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช.
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาระดับปริญญาเอก

Users
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ประเภทผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช.
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาระดับปริญญาเอก

ปี 2557

ปี 2558

หน่วยนับ

960
19,754
5,754
1,014
87

958
19130
5513
944
83

คน
คน
คน
คน
คน
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สถิติการให้บสำ�รินักวิกทยบริารการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด ปี 2557
จำ�นวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด

สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด ปี 2558
เดือน
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ปี พ.ศ.

จำ�นวน

ตุลาคม          
2557
พฤศจิกายน  
2557
ธันวาคม      
2557
มกราคม       
2558
กุมภาพันธ์
2558
มีนาคม
2558
เมษายน
2558
พฤษภาคม
2558
มิถุนายน
2558
กรกฎาคม
2558
สิงหาคม
2558
กันยายน
2558
รวม		

ประตูช�ำรุด
ประตูช�ำรุด
ประตูช�ำรุด
ประตูช�ำรุด
28,141
40,696
24,298
30,897
14,483
13,092
22,455
33,642
207,704
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2. สถิติการยืมหนังสือ

		

ช่วงเวลา

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2558

7,653

8,042

ตุลาคม

3,881

4,674

13,013

9,325

พฤศจิกายน

5,815

5,688

ธันวาคม

8,229

5,016

ธันวาคม

3,724

2,381

มกราคม

10,399

8,466

มกราคม

4,960

3,885

กุมภาพันธ์

7,444

9,868

กุมภาพันธ์

4,359

4,428

มีนาคม

2,915

10,289

มีนาคม

2,915

5,511

เมษายน

1,813

7,220

เมษายน

673

2,841

พฤษภาคม

2,193

8,402

พฤษภาคม

1,158

5,188

มิถุนายน

3,453

2,719

มิถุนายน

2,226

2,472

กรกฎาคม

3,532

1,428

กรกฎาคม

2,512

1,521

สิงหาคม

9,122

7,768

สิงหาคม

5,316

4,718

กันยายน

11,212

10,955

กันยายน

6,161

7,016

รวม

80,978

89,498

43,700

50,323

ตุลาคม
พฤศจิกายน
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3. สถิติการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งาน
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ช่วงเวลา

รวม
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5. สถิติการให้บริการห้องประชุม

4. สถิติการใช้ห้องประชุมทิวสนและห้องสาธิต

		

ช่วงเวลา
ตุลาคม

ห้องประชุมทิวสน

ห้องสาธิต

-

-

109

53

ธันวาคม

35

20

มกราคม

40

180

กุมภาพันธ์

-

245

มีนาคม

26

98

เมษายน

67

155

141

140

มิถุนายน

5

100

กรกฎาคม

80

20

สิงหาคม

70

355

กันยายน

81

590

654

1,956

พฤศจิกายน

พฤษภาคม

รวม

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ฯ

ช่วงเวลา

ห้องประชุม ห้องประชุม ห้องประชุม
สุวจั น์1
สุวจั น์2
สุวจั น์3
				

หอประชุม ห้องประชุม ห้องประชุม ห้อง
อนุสรณ์ ดร.เศาวนิต ตะโกราย มินเิ ธียเตอร์
70 ปี

ตุลาคม

2

2

9

7

2

6

2

พฤศจิกายน

2

6

2

8

-

3

4

ธันวาคม

1

3

1

8

3

-

1

มกราคม

-

1

1

12

14

2

3

กุมภาพันธ์

2

6

4

7

12

-

4

มีนาคม

-

5

7

13

13

5

3

เมษายน

1

2

3

3

7

5

2

พฤษภาคม

2

3

1

9

9

4

4

มิถุนายน

2

5

3

11

8

1

ปิดเทอม

กรกฎาคม

1

4

8

10

7

-

ปิดเทอม

สิงหาคม

2

6

5

14

13

4

4

กันยายน

1

4

5

14

17

2

เครื่องเสีย

รวม

16

47

49

116

105

32

27

หมายเหตุ  1) การให้บริการนับเป็นครั้ง
            2) ห้องประชุมตะโกรายใช้เป็นห้องเรียนตลอดปีการศึกษา
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6. สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย

		

ช่วงเวลา

44

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ บริการบันทึกภาพนิ่งและวีดีทัศน์

ตุลาคม

10

5

พฤศจิกายน

12

7

ธันวาคม

15

8

มกราคม

11

6

กุมภาพันธ์

19

3

มีนาคม

27

5

เมษายน

8

3

พฤษภาคม

21

3

มิถุนายน

14

2

กรกฎาคม

8

5

สิงหาคม

19

6

กันยายน

10

5

174

58

รวม

7. สถิติการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำ�ปี 2558 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วงเวลา

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูล TDC
จากต่างประเทศ		

ฐานข้อมูล
Web Opac

ตุลาคม

52,591

51,772

18,553

พฤศจิกายน

53,550

34}496

18,052

ธันวาคม

38,573

28,937

11,248

มกราคม

125,650

35,488

27,361

กุมภาพันธ์

118,165

45,522

19,993

มีนาคม

39,176

31,876

20,386

เมษายน

39,270

42,365

12,890

พฤษภาคม

33,435

37,692

17,435

มิถุนายน

27,583

45,348

8,733

กรกฎาคม

23,229

44,023

10,870

สิงหาคม

131,208

48,829

31,178

กันยายน

82,394

71,854

37,812

รวม

764,284

518,202

234,511
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8. สถิติการจัดเรียงทรัพยากรขึ้นชั้น

ช่วงเวลา

ปี 2558

ช่วงเวลา

ปี 2558

ตุลาคม

17,474

ตุลาคม

515

พฤศจิกายน

18,089

พฤศจิกายน

588

ธันวาคม

9,969

ธันวาคม

198

มกราคม

12,906

มกราคม

443

กุมภาพันธ์

16,433

กุมภาพันธ์

443

มีนาคม

17,277

มีนาคม

519

เมษายน

10,446

เมษายน

310

พฤษภาคม

16,347

พฤษภาคม

569

มิถุนายน

4,021

มิถุนายน

154

กรกฎาคม

4,028

กรกฎาคม

76

สิงหาคม

13,276

สิงหาคม

521

กันยายน

19,438

กันยายน

898

รวม

46

9. สถิติการให้บริการสื่อวีดิทัศน์

รายงานประจำ�ปี 2558 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

159,704

รวม

5,234
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10. สถิติการให้บริการคืนหนังสือนอกสถานที่

ช่วงเวลา
ตุลาคม

2,192

พฤศจิกายน

3,759

ธันวาคม

2,175

มกราคม

2,819

กุมภาพันธ์

3,277

มีนาคม

3,393

เมษายน

1,831

พฤษภาคม

2,831

มิถุนายน

848

กรกฎาคม

212

สิงหาคม

1,731

กันยายน

2,928

รวม

48

ปี 2558

รายงานประจำ�ปี 2558 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27,996

Annual Report 2015 Public relations, and information technology

49

50
รายงานประจำ�ปี 2558 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย

แผน

ผล

ปีงบ 58

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน/ปัญหา
อุปสรรค

1.3

1.2

1.1

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC)

โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลเพือ่ การ
ศึกษาค้นคว้า 

ระดับความ ระดับความ
พึงพอใจของ พึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการ

ระดับความ ระดับความ
พึงพอใจของ พึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการ

โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ระดับความ ระดับความ
พึงพอใจของ พึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการ

3.51

3.51

3.51

4.40

4.56

4.52

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC)  มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ  4.40  ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก  เมือ่ แยกเป็นรายด้านพบว่า  ด้านวิทยากร  
และด้านการจัดการมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก คือ 4.41 เท่ากัน รองลงมาคือ ด้านความรู้
ความเข้าใจและการน�ำไปใช้   มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก  โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.37

รายงานผลระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม งานบริการทรัพยากร
2558 ผูเ้ ข้าร่วมจ�ำนวน 511 ราย ผลการประเมิน สารสนเทศ
ความพึงพอใจโดยภาพรวม มีคะแนนเฉลีย่ 4.56
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ

จัดอบรม ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2557 งานบริการทรัพยากร
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม มี สารสนเทศ
คะแนนเฉลีย่ 4.52 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ

เป้าประสงค์ที่ 1 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัยตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558)

ประจำ�ปีการศึกษา 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริการที่มีประสิทธิภาพ

รายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
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กิจกรรม Library Tour 2014

กิจกรรมส่งเสริมการใช้หอ้ งสมุด “กระเป๋าให้
ยืม”

บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา

2.4

กิจกรรม Library Tour 2015  

โครงการ/กิจกรรม

2.3

2.2

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

หน่วย

ระดับความ ระดับความ
พึงพอใจ พึงพอใจของ
ของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการ

ระดับความ ระดับความ
พึงพอใจ พึงพอใจของ
ของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการ

ระดับความ ระดับความ
พึงพอใจ พึงพอใจของ
ของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย

ระดับความ ระดับความ
พึงพอใจ พึงพอใจของ
ของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริการที่มีประสิทธิภาพ

2.1

ตัวชี้วัด
โครงการ

กิจกรรมส่งเสริมการใช้หอ้ งสมุด “ส่งเสริมการ ระดับความ ระดับความ
ท�ำผลงานทางวิชาการ”
พึงพอใจ พึงพอใจของ
ของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการ

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 2 : บริการเชิงรุกที่หลากหลาย

1.4

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริการที่มีประสิทธิภาพ

4.57

4.55

ผล

4.45

4.22

3.51

4.49

ผล

3.51

3.51

แผน

ปีงบ 58

3.51

3.51

แผน

ปีงบ 58

งานบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

งานบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

เป็ น การให้ บ ริ ก ารรั บ คื น หนั ง สื อ นอกเวลาราชการ
เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจ
ผลการด�ำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2557 ถึง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 มีผเู้ ข้าร่วมใช้บริการทัง้ สิน้
จ�ำนวน 28,742 ชื่อเรื่อง/เล่ม  ผลการประเมินความ
พึงพอใจ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ  4.22 อยูใ่ นระดับมาก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

งานบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม มีคะแนน
เฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อ 5 ความสะดวกทีไ่ ด้รบั จากกิจกรรม มีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ   คือ 4.62  รองลงมาคือ
ข้อ 3 ความเหมาะสมของขนาดกระเป๋า  มีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ   คือ 4.48 และ ข้อ 1 ความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก  คือ 4.46 ตามล�ำดับ

จัดขึ้นในวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2558  มีนักศึกษา
ภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 6 คณะ จ�ำนวน 2,965
คน มีผลความพึงพอใจคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.49 ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อ 5 สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ด้าน
การเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ
4.57 รองลงมาคือ ข้อ 3 เป็นกิจกรรมทีท่ ำ� ให้เห็นคุณค่า
ของการใช้ห้องสมุด อยู่ในระดับมากที่สุด  คือ 4.52  
รองลงมาคื อ ข้ อ 4 เป็ น กิ จ กรรมที่ ช ่ ว ยในการ
ประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดได้ดี อยูใ่ นระดับดีมาก คือ 4.46

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน/ปัญหา
อุปสรรค

จัดขึน้ ในวันที่ 16-18,21 กรกฎาคม 2557 มีนกั ศึกษา
ภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 6 คณะ จ�ำนวน 3,412
คน มีผลความพึงพอใจคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.26 อยูใ่ น
ระดับมาก เมือ่ แยกเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 5 สามารถน�ำ
ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปใช้ประโยชน์ดา้ นการเรียน อยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ดุ คือ 4.53 รองลงมาคือข้อ 1 ได้รบั ความรูจ้ ากวี
ดิทศั น์แนะน�ำเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ดิ า้ นการใช้หอ้ งสมุด
ข้อ 3 เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ ผลให้เกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ ห้องสมุด
อยูใ่ นระดับมาก คือ 4.44  และ ข้อ 2 ได้รบั ความรูเ้ กีย่ ว
กับการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรในห้องสมุด ข้อ 4 เป็น
กิจกรรมทีช่ ว่ ยในการประชาสัมพันธ์หอ้ งสมุดได้ด  ี อยู่
ในระดับมาก  คือ 4.40

ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมมีคะแนน
เฉลีย่ 4.5 อยูใ่ นระดับดีมาก เมือ่ แยกเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อ 5 ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน มีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คือ 4.76  รองลงมาคือข้อ 1
จ�ำนวนทรัพยากรสารสนเทศทีใ่ ห้ยมื เพียงพอต่อความ
ต้องการ ข้อ 4 ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการจัดกิจกรรม ตรง
ตามความต้องการ ข้อ 6 ความเหมาะสมของกิจกรรม
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ 4.47 และ ข้อ 3
ทรัพยากรสารสนเทศสามารถน�ำไปใช้ในการท�ำผลงาน
ทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คือ 4.46 ตามล�ำดับ

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน/ปัญหา
อุปสรรค
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
โครงการ

กิจกรรมมุมบริการหนังสือใหม่

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสริ นิ ธร  

3.2

3.3
ระดับความ ระดับความ
พึงพอใจของ พึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการ

ระดับความ ระดับความ
พึงพอใจ พึงพอใจของ
ของผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการ

ระดับความ ระดับความ
พึงพอใจของ พึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการ

หน่วย

3.51

3.51

3.51

แผน

4.55

4.58

4.74

4.74

4.31

4.20

ผล

ปีงบ 58

หน่วย

แผน

ผล

ปีงบ 58

โครงการ/กิจกรรม

จ�ำนวน
ทรัพยากร
สารสนเทศ

1. โครงการเล่มไหนอยากอ่าน
เราจัดให้

3,000 5,864 2. โครงการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ

ร้อยละความ 3.51
พึงพอใจ

1. มี ท รั พ ยากรสารสนเทศที่ ส อดคล้ อ ง ระดับความ 3.51
และครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดการเรียน พึงพอใจของ
การสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย ผูร้ บั บริการ
5
ร้อยละของ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ทีเ่ พิม่ ขึน้

5.5

2. โครงการบรรณารักษ์ประสาน
งานประจ�ำ สาขาวิชา

1. โครงการเอกสารประกอบการ
สอนในห้องสมุด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ส�ำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ได้ดำ� เนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จ�ำนวน 3 ครัง้
1) งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
2) งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
3) การจัดซือ้ จากร้านค้า ตัวแทนจ�ำหน่ายศูนย์หนังสือภายในจังหวัด
และระดับประเทศ ซึง่ ได้รบั ทรัพยากรสารสนเทศ จ�ำนวน 5,864 ชือ่ เรือ่ ง

ได้ ด� ำ เนิ น การเพิ่ ม ช่ อ งการเสนอคั ด เลื อ กทรั พ ยากรสารสนเทศ
โดยจัดท�ำเว็บเพจ
- ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ชอ่ งการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
     - อยูร่ ะหว่างการทดลองใช้ และจัดท�ำแบบประเมินออนไลน์
(เจ้าหน้าทีผ่ พู้ ฒ
ั นาเว็บไซต์ลาออก)

หลักฐาน

กิจกรรมประจ�ำเดือนเมษายน 2558 ในหัวข้อ “เจ้า
ฟ้าในดวงใจ” ผลความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.74 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
กิจกรรมประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2558 ในหัวข้อ
“ตามรอย...เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละ
สถาบันวิจยั ไม้กลายเป็นหินฯ ผลความพึงพอใจคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 4.65 อยูใ่ นระดับดีมาก
กิจกรรมประจ�ำเดือนมิถุนายน 2558 ในหัวข้อ
“เจ้าฟ้าและการอนุรกั ษ์มรดกไทย” ผลความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.58 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
กิจกรรมประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2558 ในหัวข้อ
“เจ้ า ฟ้ า และการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม” กิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง
“การแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับโปรตีนไหม” ผลความ
พึงพอใจคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.55 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ

ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม มีคะแนน งานบริการ
เฉลีย่ เท่ากับ 4.31 อยูใ่ นระดับมาก
ทรัพยากร
สารสนเทศ

ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม มีคะแนน งานบริการ
ทรัพยากร
เฉลีย่ เท่ากับ 4.20 อยูใ่ นระดับมาก
สารสนเทศ

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน/ปัญหา
อุปสรรค

- บรรณารักษ์ได้ดำ� เนินการส�ำรวจความต้องการของโปรแกรมวิชาต่างๆ
- จัดท�ำบัญชีรายชือ่ ทรัพยากรสารสนเทศทีค่ ณาจารย์คดั เลือก เพือ่ เสนอ
จัดซือ้
- ด�ำเนินการจัดซือ้ ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ และเตรียมน�ำออกให้
บริการ จ�ำนวน 1,819 ชือ่ เรือ่ ง
- อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำบันทึกรายงานผลการจัดซื้อแจ้งแต่ละ
โปรแกรมวิชา และ ประเมินผลกิจกรรม

- จะด�ำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2559

เป้าประสงค์ที่ 2.2 แสวงหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม
ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

เป้าประสงค์ที่ 2.1 : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตรงตามความต้องการของผู้ใช้
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

นิทรรศการ “วันราชภัฏ”

3.1

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างบรรยากาศให้เหมาะกับแหล่งเรียนรู้

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริการที่มีประสิทธิภาพ
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1. โครงการเล่มไหนอยาก
อ่าน เราจัดให้

4.42 3. บริการ Books Express
4.04 4. มุมบริการความรู้ (KC)

3.51

3.51
3.51

ร้อยละ
ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการ

โครงการ/กิจกรรม

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ

- เป็นกิจกรรมทีส่ นับสนุน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้าน
ซึง่ ในปีงบประมา 2558 ได้ดำ� เนินการ 3 หัวข้อ คือ
1) ความรูส้ กู่ ารดูแลตนเอง
2) ความรูก้ นิ ได้
3) อาชีพเสริม เพิม่ ตังค์ตงุ เป๋า

- เป็นบริการสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่าง
รวดเร็ว ซึง่ ในปี งบประมาณ 2558 จ�ำนวน 98 ครัง้ หนังสือ 130 ชือ่ เรือ่ ง

โครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย

แผน ผล

ปีงบ 58

1. โครงการเสริ ม สร้ า งความ
เข้มแข็งและพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานของระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์

อัตราการ
Down Time
ของระบบทีล่ ด
ลง

ระบบ

2

3

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท�ำ 1) แบบบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง าน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
ป ร ะ จ� ำ วั น ร ะ ห ว ่ า ง เ ดื อ น
โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายได้แก่
เมษายน-กั น ยายน 2558
core switch และอุปกรณ์เครือข่ายย่อย เพือ่
ของนางสาวกอบแก้ว  บญ
ุ กลาง
แก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ สร้าง 2) รายงานการท�ำงานของระบบ
เสถียรภาพในการใช้งานระบบเครือ ข่ า ย
เครือข่ายหลัก Core Switch จาก
ตลอดจนมีการปรับเปลีย่ นในส่วนของการใช้
Log File
งานเครื่องแม่ข่าย ได้แก่ เครื่องแม่ข่ายให้ 3) บันทึกข้อความแจ้งปัญหาการ
บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty และ
ใช้งานระบบเครือข่าย
เครือ่ งแม่ขา่ ยให้บริการเว็บไซต์ โดยได้ทำ� การ
ย้ายระบบบริการดังกล่าว ไปไว้บนระบบ
visual machine ซึง่ เป็นระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และเสถียรภาพมากกว่าระบบเดิม ส�ำหรับ
อัตราการดาวน์ไทม์ที่เกิดขึ้นนั้น จากระบบ
ส�ำรองไฟฟ้าขัดข้อง ครัง้ ที่ 1 อุณหภูมใิ นห้อง
ควบคุมระบบส�ำรองไฟฟ้า  สูงจนท�ำให้แผง
วงจรใน UPS เกิดไหม้และขัดข้อง ครัง้ ที่ 2
เกิ ด จากอั ต ราการส� ำ รองข้ อ มู ล ผิ ด พลาด
(Backup Time)

กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

ผูร้ บั ผิดชอบ กลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักฐาน

2,500 2,750 3. โครงการจัดท�ำสหบรรณานุกรม - ได้ดำ� เนินการควบคุม ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมทีจ่ ะน�ำส่งเข้าร่วม
ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา  โครงการจ�ำนวน 2,750 รายการ
(Union Catalog)
- อยูร่ ะหว่างรอการอัพโหลดข้อมูลเข้า Server ของโครงการ (เพราะ Server
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการปรับปรุง)

2 2. โครงการพัฒนางานทรัพยากร 1) เครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทีใ่ ช้โปรแกรม Liberty
สารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 2) สหบรรณานุกรมห้องสมุดอุดมศึกษาไทย(UCTAL)
เพือ่ เข้าร่วมเครือข่ายความร่วม
มือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

1

เครือข่าย

จ�ำนวทรัพยากร
ทีส่ ง่ เข้าร่วม

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ - บุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเอง
12 คุณภาพงานอย่างมืออาชีพ ทีเ่ กีย่ วของกับวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

1

จ�ำนวนคนทีไ่ ด้รบั การ
อบรมพัฒนาตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ

1. ระดับความส�ำเร็จของการ
บริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ

หลักฐาน
ได้ดำ� เนินการเพิม่ ช่องการเสนอคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ โดยจัดท�ำเว็บเพจ
- ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ชอ่ งการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
     - อยูร่ ะหว่างการทดลองใช้ และจัดท�ำแบบประเมินออนไลน์
(เจ้าหน้าทีผ่ พู้ ฒ
ั นาเว็บไซต์ลาออก)

เป้าประสงค์ที่ 2.3 บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

แผน ผล

หน่วย

ตัวชี้วัด

ปีงบ 58

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ
หน่วย

ร้อยละของ
ปั ญ หาที่ ไ ด้ รั บ
การแก้ไข

ร้อยละ

1

0
1) เนื่ อ งจากบุ ค ลากรที่ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการ พัฒนาระบบลาออกและยังสามารถหา
อัตราทดแทนได้ จึงไม่มบี ริการบนระบบ
เครือข่ายเพิม่ ขึน้
2) ในส่วนของบุคลากรที่รับผิดชอบพัฒนา
เว็บไซต์ทรัพยากรทรงคุณค่าและเว็บไซต์
การจัดการความรู้ ประจ�ำ ปี2558 ยังไม่
สามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้มคี วามสมบูรณ์
และพร้อมทีจ่ ะให้บริการบนเครือข่ายได้

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค
หลักฐาน

ร้ อ ยละเครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ที่
สามารถให้
บริ ก ารได้ จ าก
จ�ำนวนทัง้ หมด

ร้อยละ

โครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

2. โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้
มี คุ ณ ภ า พ ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐาน TQF ด้ า นที่ 5
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. โครงการส่งเสริมการใช้งาน
ฐานข้อมูล

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ

จ�ำนวน
กิจกรรมทีส่ ง่
เสริมการใช้
ฐานข้อมูล

กลยุทธ์ที่ 4 แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

ระดับ

จ�ำนวน

หน่วย

2

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท�ำเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์สำ� หรับให้บริการบนระบบเครือข่าย
โดยได้ให้บริการบนฐานข้อมูล 2 ระบบคือ
1) ฐานข้อมูล TDC ในโครงการของ ThaiLis
2) ฐานข้อมูล INFOMA เป็นฐานข้อมูล
ของส�ำนักวิทยบริการ

85 87.74 กลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้จดั ท�ำแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการรับบริการ แบ่งออกเป็น 3 แบบคือ
1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้แจกแบบประเมินให้
กับนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้งานบริการใน
ช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2558 จ�ำนวน 200ชุด
2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อม
บ�ำรุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
โดยได้เก็บข้อมูลจากบุคลากรส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูท้ ไี่ ด้รบั บริการจากกลุม่
งานจ�ำนวน 30 ชุด
3) แบบประเมินความพึงพอใจ “มุมห้องสมุดดิจติ อล
สร้างสุข”

2

แผน ผล

ปีงบ 58

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค

1) จ�ำนวนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ในฐานข้อมูล TDC ประจ�ำปี
งบประมาณ 2558 และสถิติ
การเข้าใช้บริการ
2) จ�ำนวนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ในฐานข้อมูล INFOMA และสถิติ
การใช้บริการ
3) เอกสารรายงานสารสนเทศเพื่อ
ช่ ว ยสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป ร ะ จ� ำ เ ดื อ น เ ม ษ า ย น –
กั น ยายน 2558 ในส่ ว นของ
สถิตกิ ารใช้งานฐานข้อมูล TDC
1) แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การให้ บ ริ ก ารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระหว่ า งเดื อ น
เมษายน-กันยายน 2558
2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การให้บริการซ่อมบ�ำรุงรักษา
เครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง
3) แบบรายงานผลการประเมิ น
ความพึงพอใจมุมบริการ “ห้อง
สมุดดิจติ อลสร้างสุข”

หลักฐาน

85 87.74 กลุ ่ ม งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี เ ครื่ อ ง 1) แบบสรุปผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำ
แต่ละเดือนของนายธรรมรัตน์
คอมพิวเตอร์ที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมด 191
ปนสูงเนิน ผูร้ บั ผิดชอบการซ่อม
เครือ่ ง
บ�ำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
2) แ บ บ เ ก็ บ ป ร ะ วั ติ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ส�ำหรับให้บริการ
สืบคืนข้อมูลอินเทอร์เน็ตและ
พิมพ์รายงาน ของนายเสกสรรค์
ทะสุนทร
3) แบบรายงานจ� ำ นวนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ทสี่ ามารถให้บริการ
ได้และจ�ำนวนชั่วโมงในการให้
บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ

1. โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ แ ละการให้
บริการ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการดูแลบำ�รุงรักษา และให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าและการวิจัยของ
			 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

2. โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT CoP)

ปีงบ 58
แผน ผล

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ
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โครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ
หน่วย

ปีงบ 58 รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค
แผน ผล

จ�ำนวนครัง้
ของการเข้า
อบรมหรือ
เป็นวิทยากร
ให้ความรู้

ครัง้

6
13

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

โครงการ

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย

หลักฐาน

ปีงบ 58 รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค
แผน ผล

9) ค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 3376/2558
ให้บคุ ลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งเส้นทางความ
ก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถจัดท�ำใบพรรณา
งาน (JobDescription)
10) ค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 3896/2556
ให้บคุ ลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งเส้นทางความ
ก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถก�ำหนดตัวชีว้ ดั
ต�ำแหน่ง (KPI)
11) ค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลขที่ 4110/2558 แต่งตัง้ คณะ
กรรมการก�ำหนดร่าง TOR ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID
12) ค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 3979/2558
ให้บคุ ลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การด�ำเนินงาน
ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
13) ค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 4845/2558
ให้พนักงานเข้าอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งการใช้งานลิขสิทธิ์
โปรแกรมจากบริษทั Microsoft

หลักฐาน

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ค�ำสัง่ เข้าร่วม/จัด/รับเชิญ อบรม สัมมนา และเป็นวิทยากร
ได้เข้ารับการอบรมและจัดอบรม 2) ค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 1348/2558
สั ม มนาเกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ด้ า น
แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียติ 60 พรรษา
วิทยาการสารสนเทศ วิทยาการ
เจ้าฟ้าสิรนิ ทร
คอมพิวเตอร์และด้านต่าง ๆ ที่ 3) ค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเลขที่ 1938/2558 ให้
สามารถน�ำมาพัฒนางานได้
บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งเส้นทาง
ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน
4) ค�ำสัง่ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเลขที่
6/2558 ให้บคุ ลากรเข้าร่วมการ Workshop เรือ่ งเทคนิคการ
ซ่อมบ�ำรุงสิง่ พิมพ์
5) ค�ำสัง่ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเลขที่
3 / 2558 แต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินงานสัมมนาระดม
สมองแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่
เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ
6) ค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเลขที่ 3125/2558
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การลงรายการบรรณานุกรมตาม
มาตรฐาน MARC21
7) ค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 3247/2558
เข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบเครือข่ายและ
เว็บไซต์ ค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่
3385/2558 ให้บคุ ลากรไปราชการเข้าอบรมด้านการใช้ภาษา
อังกฤษในการปฏิบตั งิ าน
8) ค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 3392/2558
แต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินกิจกรรม Library Tour 2015

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ

1. โครงการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในวิชาชีพให้กบั
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 5 การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของสำ�นักวิทยบริการ

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
โครงการ
หน่วย
แผน

ปีงบ 58
ผล

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค

ร้อยละของการ
ให้บริการทีต่ รง
ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้

ครัง้

80

ไม่บรรลุเนือ่ งจาก
ไม่ได้รบั จัดสรรงบ
ประมาณ

ร้อยละ

ร้อยละ

4

4

ร้อยละของการ ร้อยละ
ให้บริการทีต่ รง
ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้

3.51

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย

แผน

ปีงบ 58
ผล

   4.67

ร้อยละ

3.51

3.61

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
โครงการ

หน่วย

แผน

ปีงบ 58
ผล

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค

โครงการพัฒนาตนสูก่ ารบริการทีเ่ ป็นเลิศ: เทคนิคการถ่ายภาพ
นิง่ -ถ่ายวีดทิ ศั น์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการถ่ายทอดความรู้
จากบุคลากรโสตทัศน์สู่ชาวบ้านอ�ำเภอด่านเกวียน จังหวัด
นครราชสีมาในเรือ่ งการถ่ายภาพสินค้า 

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค

โครงการ AV club ปรับกระบวนการ มุ่งงาน Prefect เป็น
กิจกรรมอบรมให้กับนักวิชาการโสตทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
ทัง้ หมด 30 คน

หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ

กลุม่ งานโสต
ทัศนูปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

กลุม่ งานโสต
ทัศนูปกรณ์

กลุม่ งานโสต
ทัศนูปกรณ์

กลุม่ งานโสต
ทัศนูปกรณ์

กลุม่ งานโสต
ทัศนูปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

1.2 โครงการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี และแนวปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปี
โดยเน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก
ภาคส่วน พร้อมก�ำหนดแนวทางใน
การติดตามและประเมินผล

ร้อยละความ
ส�ำเร็จของการ
ด�ำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์

ร้อยละ

ร้อยละ
1.1 โครงการปรับปรุงระบบบริหารให้มี คะแนนการ
ความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ประเมินผลการ
ระบบการท�ำงานลดความซ�ำ้ ซ้อน
ปฏิบตั ริ าชการ
ตามค�ำรับรองการ
ปฏิบตั ริ าชการ

85

3.51

84.33

-

1. แผนปฏิบตั กิ ารราชการ 4 ปี 2558-2561         
2. แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารโดยการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลพัฒนาระบบการจัด
เก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการบริหารส�ำนัก/
ส�ำนักงานผูอ้ ำ� นวยการ

กรรมการบริหารส�ำนัก/
ส�ำนักงานผูอ้ ำ� นวยการ

เป้าประสงค์ที่ 5.1 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรควบคู่ไป
กับการ สร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทำ�งานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารโดยการใช้หลักธรรมภิบาล

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

1.โครงการอบรมเทคนิคการ ระดับความ
สร้างสือ่ เพือ่ น�ำเสนอ
พึงพอใจของ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผูร้ บั บริการ

กลยุทธ์ที่ 5 : ออกแบบพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา

  1. โครงการอบรมเครือ
ข่ายงานโสตทัศนูปกรณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

โครงการ “จัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน Service of AV” ขึน้ เพือ่
ลดปัญหาและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ด�ำเนินการโดยให้ผรู้ บั
ผิดชอบของแต่ละส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบ จัดท�ำคูม่ อื ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ประจ�ำ เพือ่ เป็นคูม่ อื ให้
กับผูป้ ฏิบตั งิ าน หรือผูร้ บั บริการ ได้เรียนรูแ้ ละสามารถใช้งาน
อุปกรณ์ฯ หรือแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ถกู ต้อง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศน์ 2 รายการ
งบประมาณ 203,000 บาท
1. ชุดเครือ่ งเสียง  ขนาด 300 w 2 ชุด
2. ชุดเครือ่ งเสียง  ขนาด 680 w 2 ชุด

ได้คะแนน  3.86 การด�ำเนินการได้ไม่ครบทุกคณะท�ำให้ไม่เป็นไปตามแผน

ผูป้ ฏิบตั งิ านมี
ความรูค้ วาม
สามารถมากขึน้
จนสามารถแก้ไข
ปัญหาในการให้
บริการได้

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในระดับมหาวิทยาลัย

2. โครงการอบรมการใช้โสต ระดับความ
ทัศนูปกรณ์อย่างมี
พึงพอใจของ
ประสิทธิภาพ
ผูร้ บั บริการ
AV Road Show

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

1. โครงการ Service of AV ระดับความ
พึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการ

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

1. โครงการจัดหาโสต
ทัศนูปกรณ์เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการของ
ผูร้ บั บริการ

กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทำ�แผนการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
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คะแนน

คะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก

1.4 โครงการก�ำกับติดตามแผน
บริหารความเสีย่ ง

หน่วย
ระดับ

ตัวชี้วัด
โครงการ

1.3 โครงการพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ระดับความพึงพอใจของ
เพือ่ การบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศ บุคลากรต่อระบบการบริหาร
จัดการของส�ำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม

-

4

ระดับความพึงพอใจการใช้
ระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารจัดการ
คะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก

คะแนน

ระดับ

3.51

3.51

3.3 โครงการจัดท�ำคูม่ อื การ
ปฏิบตั งิ าน

3.2  โครงการIพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

โครงการ/กิจกรรม

จ�ำนวนคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
ทีส่ มบูรณ์

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รบั การพัฒนา

ตัวชี้วัด
โครงการ

ชิน้ งาน

ระดับ

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ระดับความพึงพอใจการ
การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารให้ รับข้อมูลข่าวสาร
บริการสารสนเทศทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย

เล่ม

ร้อยละ

หน่วย

สือ่ ประชาสัมพันธ์การให้
บริการสารสนเทศ

1. โครงการพัฒนาการสือ่ สาร
องค์กรเชิงรุก

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

3.51

2

3

4.56

4.61

3

-

100
85

5

ผล

แผน

ปีงบ 58

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

3.1 โครงการบูรณาการระบบ
ประกันคุณภาพและการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ไปสูก่ ารพัฒนางานประจ�ำ

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.1 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ การบริหาร
-

-

ผล

3.51

แผน

ปีงบ 58

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์/
กลยุทธ์/
ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการบริหารส�ำนัก/
ส�ำนักงานผูอ้ ำ� นวยการ

หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ

กรรมการบริหารส�ำนัก/
ทุกกลุม่ งาน

1. สือ่ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมส�ำนัก
Library News                                                  
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
เจ้าฟ้าสิรนิ ธร                                                                                                

กรรมการบริหารส�ำนัก

กรรมการบริหารส�ำนัก
1. สือ่ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมส�ำนัก
Library News                                                                                                   
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
เจ้าฟ้า สิรนิ ธร
3. โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูล

อยูร่ ะหว่างกลุม่ งานด�ำเนินการคูม่ อื ยังไม่
สมบูรณ์

ส่งบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
เส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้สามารถจัดท�ำใบพรรณนา
งาน (Job description) รุน่ ที่ 3

กรรมการบริหารส�ำนัก/
ส�ำนักงานผูอ้ ำ� นวยการ

หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบ

กรรมการบริหารส�ำนัก/
ทุกกลุม่ งาน

กรรมการบริหารส�ำนัก/
ส�ำนักงานผูอ้ ำ� นวยการ

กรรมการบริหารส�ำนัก/คณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งและ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในประจ�ำส�ำนักวิทยบริการ

ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร เรือ่ งเส้นทางความก้าวหน้า
บุคลากรสายสนับสนุน

โครงการจัดท�ำคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค

กระบวนการด�ำเนินกิจกรรมโครงการ
ทุกโครงการ ตามกระบวนการ PDCA

โครงการพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ
เอกสารงานสารบรรณ

1. อบรมการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายใน                                                     
2. ประชุมคณะกรรมการความเสีย่ ง
จัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ ง
ปี 2558

โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารงานสารบรรณ

รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน/
ปัญหาอุปสรรค

ผลการดำ�เนินกิจกรรม
ประจำ�ปีงบประมาณ 2558

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
โครงการ : “AV club ปรับกระบวนการ มุ่งงาน Perfect”
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงาน ปัญหาและวิธีการแก้ไข ในการท�ำงานด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ ที่น�ำมาใช้กับการเรียนการสอน
   
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรโสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา : วันที่ 4 กันยายน 2558
สถานที่จัดโครงการ : ห้องประชุมตะโกราย และห้องประชุมสุวัจน์ 2   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผลการด�ำเนินโครงการ :
               
1. บุคลากรด้านโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะขีดความสามารถ
และสามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             
1.1 ด้านการจัดอุปกรณ์โสตฯ/สถานที่/การประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับ มาก
           
1.2   ด้านการบรรยาย              
อยู่ในระดับ มาก
             
1.3   ด้านวิทยากร                    
อยู่ในระดับ มากที่สุด
               
2. มีเครือข่ายงานโสตทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
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ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
โครงการ พัฒนาตนสู่การบริการที่เป็นเลิศ : เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง-ถ่ายวีดิทัศน์
			 อย่างมีประสิทธิภาพ สำ�หรับกิจกรรมประเภทต่างๆ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
วัตถุประสงค์ : 1. เพือ่ ให้การบริการสู่ความเป็นเลิศ      
2. เพื่อหาแนวทางในการใช้งาน การบริการ ถูกต้อง
3. เพื่อความรวดเร็วในการบริการ
4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถท�ำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย ส�ำนักวิทยบริการฯ
ระยะเวลา : ระยะเวลาที่  1 วันที่ 10 มีนาคม  2558
              
ระยะเวลาที่  2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
สถานที่จัดโครงการ :
		
กิจกรรมที่ 1 จัดที่ห้อง สาธิต 2 อาคารบรรณราชนครินทร์  ส�ำนักวิทยบริการฯ
กิจกรรมที่ 2 จัดที่กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน บ้านด่านเกวียน อ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ผลการด�ำเนินโครงการ :
นั ก วิ ช าการโสตทัศ นศึก ษา  ได้รับความรู้จากวิทยากร ด้ านการถ่ า ยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว                        
ตลอดจนได้น�ำความรู้จากการอบรมไปถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ให้มีความรู้ด้าน
การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์มากขึ้น มีความพึงพอใจในการอบรมที่ 3.61
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ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
โครงการ : การจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
วัตถุประสงค์ : 		
1. เพื่อทราบถึงแนวทางและการพัฒนาการหน้าโฮมเพจ ส�ำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ
2. เพื่อการออกแบบและพัฒนาหน้าโฮมเพจที่เหมาะสม ส�ำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
4. เพื่อพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ
กิจกรรม :
1) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างคุณอ�ำนวยมือใหม่ Facilitator : การใช้ KM
เป็นเครื่องมือจับความรู้” กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้การน�ำเครื่องมือการ
จัดการความรู้สู่การปฏิบัติ และเป็นการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร
ตลอดจนผูเ้ ข้าอบรมสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริงในกิจกรรมที่ 2 กลุม่ ผูเ้ ข้าอบรมครัง้ นีไ้ ด้แก่ บุคลากร
จากงานต่าง ๆ ภายในส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน 15 คน จัดขึ้นในวันที่ 20
เมษายน 2558
2) กิจกรรมการสัมมนาระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับ
สถาบันบริการสารสนเทศ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดท�ำเว็บไซต์ และเชิญ
เว็บมาสเตอร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ถูกจัดอันดับ 1 ใน 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏที่จัดท�ำเว็บไซต์
ได้ดีที่สุด และเชิญเว็บมาสเตอร์และบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศ เข้าร่วม
จ�ำนวนอย่างน้อย 40 คน เพือ่ ระดมสมอง แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และสกัดความรูใ้ ห้องค์ความรูด้ า้ นการ
จัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสม จัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2558
ผลการด�ำเนินโครงการ :
			 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อการจัดการเสวนาหัวข้อ ทิศทางและกระแสการพัฒนาเว็บเพื่อ
ผูใ้ ช้หอ้ งสมุดยุคดิจทิ ลั ในเรือ่ งของระยะเวลาทีใ่ ช้ในการบรรยายเหมาะสม น�ำเสนอเนือ้ หาตรงตามความ
ต้องการและน่าสนใจ และความรูส้ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ อยูใ่ นระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อวิทยากร มีความรู้
ความช�ำนาญ การบรรยายและถ่ายทอดได้ชัดเจน สามารถตอบข้อคิดเห็นหรือค�ำถามได้ อยู่ในระดับมาก และความ
พึงพอใจกระบวนการกลุ่มการระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
ด้านคุณภาพ :
       
จากกิจกรรมดังกล่าว สามารถถอดเป็นองค์ความรู้ในเรื่องการจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับ
สถาบันบริการสารสนเทศ ได้เป็น 5 รูปแบบ ซึง่ ในแต่ละรูปแบบมีความคล้ายคลึงและบางอย่างมีแนวการออกแบบทีแ่ ตก
ต่างกันออกไป ซึ่งสามารถปรับปรุงและประยุกต์ใช้ให้กับหน่วยงานทางด้านห้องสมุดได้
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ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
โครงการ : การจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ
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ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
โครงการ : นิทรรศการ “วันราชภัฏ”
ผู้รับผิดชอบ : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ เป็นการเผยแพ่ร ข้อมูลข่าวสาร ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษา
อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทัว่ ไปในท้องถิน่ ได้มคี วามภาคภูมใิ จ ตระหนักต่อสถาบันในจังหวัด
บ้านเกิดของตนเอง ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการผลิตครู และพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา  และ
น�ำความรู้ที่ได้รับมาใช้ท�ำประโยชน์ และพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการ :
ระหว่างวันที่ 12 – 28 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่จัดกิจกรรม : ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการด�ำเนินโครงการ :
โดยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 มีการเสวนา “เรื่องเล่าเราชาวราชภัฏ” ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 125 คน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และระยะเวลาที่
ใช้ในการจัดกิจกรรม  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
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ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
โครงการ : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC)
ผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : เป็นกิจกรรมเพือ่ แนะน�ำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาเทียบโอน ชั้นปีที่ 3
ระยะเวลา :

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

สถานที่ :

อาคารบูรณาคาร อาคาร 27 ส�ำนักคอมพิวเตอร์

ผลการด�ำเนินโครงการ : มีนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 6 คณะ จ�ำนวน 2,941 คน พบว่า ความพึงพอใจ
ต่อการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC)  มคี า่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.40 ความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก  เมือ่ แยกเป็นรายด้านพบว่า  ด้านวิทยากร  และด้านการจัดการมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
คือ 4.41 เท่ากัน รองลงมาคือ ด้านความรู้ความเข้าใจและการน�ำไปใช้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37
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ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558

โครงการ : กิจกรรม Library Tour 2015

โครงการ : โครงการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ประจำ�ปีการศึกษา 2558

ผู้รับผิดชอบ : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน�ำการเข้าใช้บริการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ให้กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาเทียบโอน ชั้นปีที่ 3 ให้เกิดการเรียนรู้และสามารถใช้บริการของ
ส�ำนักวิทยบริการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2558  
สถานที่ :
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการด�ำเนินโครงการ :
มีนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 6 คณะ จ�ำนวน 2,965 คน ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
กิจกรรม Library Tour 2015 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อพบว่า  
ข้อ 5 สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.57
รองลงมาคือ ข้อ 3 เป็นกิจกรรมที่ท�ำให้เห็นคุณค่าของการใช้ห้องสมุด อยู่ในระดับมากที่สุด  คือ 4.52  รองลงมา
คือ  ข้อ 4 เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดได้ดี  อยู่ในระดับดีมาก  คือ 4.46
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ผู้รับผิดชอบ : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะในการสืบค้นสารสนเทศ จากฐานข้อมูลความรู้ทางด้านการสืบค้นฐานข้อมูล
ทางวิชาการของส�ำนักงานอนุกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาประกอบการท�ำวิจัย
วิทยานิพนธ์ เป็นการเสริมศักยภาพในการใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้กับนักศึกษา
ระยะเวลา : ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2558
สถานที่ :
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการด�ำเนินโครงการ :
มีนกั ศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมอบรมรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 511 ราย ผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
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ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558

โครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด “กระเป๋าให้ยืม”

โครงการ : ถาม-ตอบ รอบรู้ สู่ AEC (Quiz Game for Knowing AEC)

ผู้รับผิดชอบ : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : เพือ่ เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนและ ให้บริการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และก่อให้เกิดความ
พึงพอใจ ต่อการบริการของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม :
ตั้งแต่เดือนเดือนมีนาคม 2558
สถานที่ :
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการด�ำเนินโครงการ :
		 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม มีคะแนนเฉลีย่ 4.48 อยูใ่ นระดับดีมาก เมือ่ แยกเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อ 5 ความสะดวกที่ได้รับจากกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.61 รองลงมาคือข้อ 3
ความเหมาะสมของขนาดกระเป๋า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.57 และ ข้อ 4 ความเหมาะสม
ของวัสดุที่ใช้ท�ำกระเป๋า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือ 4.48 ตามล�ำดับ
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ผู้รับผิดชอบ : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน ทั้งนี้ด้วยความคาดหวังว่ากิจกรรมนี้
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อันจะน�ำมาซึ่งความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริการของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการ :
:
		 ด�ำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 - มีนาคม 2558
สถานที่ :
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการด�ำเนินโครงการ :
มีผู้เข้าร่วมใช้บริการระหว่างเดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2558 รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 677 ราย
ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72
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โครงการ : ส่งเสริมการทำ�ผลงานทางวิชาการ

โครงการ : บริการตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา

ผู้รับผิดชอบ : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีทรัพยากรสารสนเทศส�ำหรับการศึกษาค้นคว้าในการท�ำผลงาน
ทางวิชาการอย่างพอเพียง และเพื่อให้มีผลงานทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน และต�ำรา 
ส�ำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น และตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของมหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริการที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลา : ด�ำเนินการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายน 2558
สถานที่ :
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการด�ำเนินโครงการ :
		 มีผู้เข้าร่วมใช้บริการระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2558 รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 220 ราย
ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.5 เมื่อแยกเป็น
รายข้อพบว่า  ความสะดวกในการติดต่อประสานงานความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.76 รองลงมาคือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศสามารถน�ำไปใช้ในการท�ำผลงานทางวิชาการได้อย่างต่อเนือ่ ง ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
ตรงตามความต้องการและความเหมาะสมของกิจกรรม ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากตามล�ำดับ มีคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 4.46  
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ผู้รับผิดชอบ : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : เป็นการให้บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาราชการ มี 3 จุดเพื่อให้บริการได้แก่ หน้าส�ำนักวิทยบริการฯ
อาคาร 31 ชั้น 1 และศูนย์รวมประกาศข่าว(หัวล�ำโพง) เป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ระยะเวลา : ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนกันยายน 2558
สถานที่ :
หน้าส�ำนักวิทยบริการฯ อาคาร 31 ชั้น 1 และศูนย์รวมประกาศข่าว(หัวล�ำโพง)
ผลการด�ำเนินโครงการ :
มีผู้เข้าร่วมใช้บริการระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 27,996  
ชือ่ เรือ่ ง/เล่ม ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.23
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ผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา  ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดี ๆ “60 ปี เจ้าฟ้าสิรินธร” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียติ “เจ้าฟ้าสิรินธร” บริเวณ
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ศูนย์ฝึกอบรมและ
วิจัยเกษตร 100 ไร่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเกษตร โปรแกรมวิชาดนตรี และโปรแกรมวิชานาฏศิลป์
ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ จะจัดขึ้นในทุก ๆ เดือน
ระยะเวลา : ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2558  
สถานที่ :
ลานนิทรรศการ ชั้น 1 ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรมประจ�ำเดือนเมษายน 2558 ตอน “เจ้าฟ้าในดวงใจ” จัดขึน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558
เป็นการเปิดนิทรรศการ พร้อมทั้งมีกิจกรรมการเสวนา “เจ้าฟ้าสิรินธรในดวงใจ” โดยส�ำนักวิทยบริการฯ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบไปด้วย นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 90 คน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
มีผลความพึงพอใจคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.74
		
กิจกรรมประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2558 ตอน “ตามรอย...เสด็จพระราชด�ำเนินพิพิธภัณฑ์และ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ โดยความร่วมมือจากพิพิธภัณฑ์และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีการจัดแสดง
นิทรรศการ 3 ซากดึกด�ำบรรพ์ กิจกรรมเล่นเกมตอบค�ำถาม และกิจกรรมทัศนศึกษา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ณ พิพธิ ภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน บ้านโกรกเดือนห้า ต�ำบลสุรนารี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 40 คน แยกรายละเอียดเป็นด้านต่างๆได้ ดังนี้
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ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
โครงการ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
		
1. ด้านการจัดการทั่วไป พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.52 โดยมีการอ�ำนวยความสะดวก/การบริการ/การเดินทาง และการต้อนรับ/บริการ/ให้คำ� แนะน�ำ ความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ มีคะแนนเฉลีย่ สูงสุด เท่ากับ 4.58 รองลงมาคือมีบรรยากาศ ความสวยงาม ความสนใจของ
สถานที่ในการทัศนศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 4.57 และ มีการประชาสัมพันธ์/
การประสานงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ตามล�ำดับ
		 2. ด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65  โดยมีความภาคภูมิใจที่มีต่อสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ
4.75 รองลงมาคือความพึงพอใจในภาพรวม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 4.70 และ
เนื้อหาข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมทัศนศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ตามล�ำดับ
		 กิจกรรมประจ�ำเดือนมิถนุ ายน 2558 ตอน “เจ้าฟ้าและการอนุรกั ษ์มรดกไทย” โดยความร่วมมือจาก
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์  โปรแกรมวิชาดนตรี และ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ
“คีตศิลป์ไทย”  โดยโปรแกรมวิชาดนตรี  นิทรรศการ “เจ้าฟ้ากับนาฏศิลป์ไทย” โดยโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ และ
นิทรรศการ “เจ้าฟ้ากับงานโบราณคดี” โดยส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในหัวข้อ “เมธีศลิ ปศาสตร์ : ผูเ้ ป็นปราชญ์
ด้านประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี” โดยเน้นเรือ่ งเครือ่ งปัน้ ดินเผาสมัยก่อน น�ำเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับงานโบราณคดี
ในจังหวัดนครราชสีมา ช่วงบ่ายมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ “แต่ง แต้ม สี ลายก่อนประวัติศาสตร์” โดยส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรมในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 พิธีเปิดนิทรรศการ “เจ้าฟ้าและการอนุรักษ์มรดกไทย” โดย
รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกลุ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน
100 ราย มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ
4.61 โดยแยกเป็นรายด้านพบว่า
		 ด้านการจัดการทัว่ ไปโดยรวม ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.65 อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  การต้อนรับ/บริการ/การให้ค�ำแนะน�ำ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 4.75 รองลงมาคือความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมผลความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 4.66 ตามล�ำดับ
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ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
โครงการ : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

		
ด้านประโยชน์และความรูท้ ไี่ ด้รบั โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ   คะแนนเฉลีย่ เท่ากัน 4.58 เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับอยู่
ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ เนื้อหา ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.62 และ ความรู้ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
ตามล�ำดับ
กิจกรรมประจ�ำเดือนกรกฎาคม 2558 ตอน “เจ้าฟ้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ ส�ำนักวิทยบริการฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยความร่วมมือจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเกษตร 100 ไร่
ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าสิรินธร  พิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับโปรตีนไหม” จากทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การผลิตสบู่โปรตีนไหม
ผสมน�ำ้ ผึง้   สบูข่ า้ วไรซ์เบอรีผ่ สมโปรตีนไหม และ โลชัน่ ข้าวไรซ์เบอรีผ่ สมโปรตีนไหม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับโปรตีนไหม” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 30 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
เมื่อพิจารณาแยกตามด้านดังนี้
ด้านการจัดการทั่วไปผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านการจัดการทั่วไป  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านการจัดการทัว่ ไป การอ�ำนวยความสะดวก/การบริการ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 รองลงมาคือ การต้อนรับ/บริการ/การให้ค�ำแนะน�ำ อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 และบรรยากาศ ความสวยงาม น่าสนใจของสถานที่ ในการจัดกิจกรรม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ  4.57 ตามล�ำดับ
		 ด้านประโยชน์และความรูท้ ไี่ ด้รบั โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.55 เมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ด้าน เนื้อหา ข้อมูล และองค์ความรู้
ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และความรู้ที่ได้รับจากการชม
นิทรรศการสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ตามล�ำดับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนปกติ หรือช่วงเปิดภาคเรียน
2. การสาธิตควรน�ำเสนอด้วยวีดิทัศน์
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ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
โครงการ : โครงการการส่งเสริมการใช้สารสนเทศตามความสนใจ
: กิจกรรมมุมบริการความรู้สู่การดูแลตนเอง
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1) เพือ่ พัฒนามุมบริการความรู้เฉพาะเรื่องในรูปแบบ one-stop point
2) เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลตนเอง ให้กบั นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
3) ส่งเสริมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ
ระยะเวลา : 7 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2558
สถานที่ :
บริเวณโถงหน้าลิฟท์ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการด�ำเนินโครงการ:
การจัดกิจกรรมเสริมมุมบริการความรู้สู่การดูแลตนเองที่ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมประกอบด้วย
- สาธิตการท�ำน�ำ้ ผักและผลไม้ดมื่ เพือ่ สุขภาพ แจกให้ผเู้ ข้ามาใช้หอ้ งสมุดได้ดมื่ ฟรี บริเวณหน้าลิฟท์ ชัน้ 1 อาคาร
บรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23)
- สาธิตสูตรบ�ำรุงผิวง่ายๆ ด้วยตนเอง ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน ผู้ที่สนใจ ได้ทดลองใช้
สูตรบ�ำรุงผิวกับผิวของตนเอง ณ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน 78 คน
- กิจกรรมลุ้นรางวัล โดยให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร เขียนบอก “เคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง” หรือ
“ค�ำคม แนวคิด เกี่ยวกับการใช้ชีวิต ให้มีความสุข” เพื่อลุ้นรับรางวัล มีผู้ร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 145 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านทรัพยากร : ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย ตรงตามความต้องการ และมีจ�ำนวนเพียงพอ ผู้ใช้
บริการมีความพึงพอใจ ระดับมาก
2. ด้านขบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ :  การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย
การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว สามารถค้นหาได้งา่ ย และทรัพยากรสารสนเทศทีม่ ใี ห้บริการมีความหลากหลาย  
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ระดับมาก
3. ด้านสถานที่ : สถานที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม จัดมุมบริการความรู้ได้สวยงาม
ดึงดูดความสนใจ น่าใช้ สภาพแวดล้อม มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ระดับมาก
4. ภาพโดยรวม : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อมุมบริการความรู้ ระดับ มากที่สุด
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ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
โครงการ : โครงการการส่งเสริมการใช้สารสนเทศตามความสนใจ
		 : กิจกรรมมุมความรู้กินได้
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือมาใช้ประโยชน์และการประกอบอาหาร ทั้งอาหารคาว
อาหารหวาน ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือมาใช้   ประโยชน์และ
การประกอบอาหาร
ระยะเวลา : 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2558
สถานที่ :  บริเวณโถงหน้าลิฟท์ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการด�ำเนินโครงการ :
การจัดกิจกรรมเสริมมุมความรู้กินได้ที่ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมประกอบด้วย
- กิจกรรมจัดสวนหย่อมจากผักสวนครัวรั้วกินได้  โดยมีผักสวนครัวทั้งชนิดที่สามารถรับประทานเป็นอาหาร
และเป็นยาได้  น�ำมาจัดสวนเพื่อความสวยงามและมากคุณค่าด้วยประโยชน์สรรพคุณของผักแต่ละชนิด
- กิจกรรมสาธิตการท�ำถัว่ ประดิษฐ์ โดยได้นำ� ถัว่ เขียวมาประกอบเป็นอาหารหวาน ได้แก่ ขนมลูกชุบ ขนมถัว่ แปบ
และขนมเม็ดขนุน มีผู้ลงชื่อร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 62  คน
- กิจกรรมสาธิตการท�ำอาหารชาวหอ “เมนูไข่ ๆ” สาธิตการประกอบอาหารจากไข่ด้วยวิธีงา่ ย ๆ และสามารถ
ท�ำได้เองซึ่งเหมาะส�ำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ตามหอพัก หรือบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาหารไม่เป็น มีผู้ลงชื่อร่วม
กิจกรรมจ�ำนวน 85 คน
- กิจกรรม “อ่านมาก...ลุ้นโชค” โดยให้นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ใช้บริการยืมหนังสือจากมุมความรู้ ได้รับสิทธิ์
ในการร่วมชิงโชค 1 เล่ม/คูปอง 1 ใบ เขียนชื่อ-สกุล คณะ โปรแกรมวิชา 
เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail ใส่กล่องรับคูปอง เพื่อลุ้นรับรางวัล
จากการด�ำเนินกิจกรรมสามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้ ดังนี้
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงกับความต้องการอยู่ใน ระดับมาก
2. ด้านกระบวนการให้บริการ  ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลายอยู่ในระดับมาก       
3. ด้านสถานที  ่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม ”มุมความรู้กินได้” อยู่ในระดับมาก
4. ความพึงพอใจต่อ “มุมความรู้กินได้” (ในภาพรวม) อยู่ในระดับมาก
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ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
โครงการ : โครงการการส่งเสริมการใช้สารสนเทศตามความสนใจ
			 : กิจกรรมอาชีพเสริม เพิ่มตังค์ตุงเป๋า
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1) เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ ไี่ ด้จากการอ่านหนังสือและสามารถน�ำความรูไ้ ปประกอบอาชีพยามว่าง ให้กบั
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและบุคคลภายนอก
2) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และ
อาชีพเสริม
ระยะเวลา : 8 มิถุนายน – 28 สิงหาคม 2558
สถานที่ :
บริเวณโถงหน้าลิฟท์ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการด�ำเนินโครงการ:
การจัดกิจกรรมเสริมมุมความรู้กินได้ที่ให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมประกอบด้วย
- กิจกรรมการอบรมพับเหรียญโปรยทาน และพับธนบัตรเป็นดอกกุหลาบ จัดอบรม
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 6 คน
- กิจกรรมอบรมการซ่อมหนังสือ จัดอบรมในวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 7 คน
- กิจกรรมทดสอบอาชีพในฝัน ในระหว่างวันที่ 8 มิถนุ ายน – 28 สิงหาคม 2558 มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 33 คน
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ กิจกรรม “อ่านมาก...ลุ้นโชค” โดยให้นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่ยืมหนังสือจาก
มุมความรู้ ได้รับสิทธิ์ร่วมชิงโชคเพื่อลุ้นรับรางวัล มีผู้ใช้บริการจ�ำนวน 40 คน
  
จากการด�ำเนินกิจกรรมสามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้ ดังนี้
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยทรัพยากรสารสนเทศที่ให้
บริการตรงกับความต้องการ รองลงมาคือ สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงกับความต้องการ และทรัพยากรสารสนเทศ
มีความทันสมัย ตามล�ำดับ
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศมีความหลากหลาย รองลงมาคือ ขัน้ ตอนการเข้าถึงทรัพยากรไม่ยงุ่ ยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย และการ
ให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว ตามล�ำดับ
3. ด้านสถานที่ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยการจัดมุมความรู้ “อาชีพเสริม เพิ่มตังค์
ตุงเป๋า” ดึงดูดความสนใจ สวยงามน่าใช้บริการ รองลงมาคือ จัดสถานทีส่ ำ� หรับให้บริการได้อย่างเหมาะสม ความเหมาะสม
ของสถานที่จัดกิจกรรมมุมบริการ “อาชีพเสริม เพิ่มตังค์ตุงเป๋า” และสภาพแวดล้อมภายในมุมความรู้ “อาชีพเสริม
เพิ่มตังค์ตุงเป๋า” มีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
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ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
โครงการ : โครงการบรรณารักษ์ประสานงานประจำ�คณะ
ชื่อโครงการ : โครงการบรรณารักษ์ประสานงานประจ�ำคณะ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1) เพือ่ ด�ำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ แต่ละคณะ
2) เพือ่ เป็นช่องทางในการติดต่อสือ่ สารประสานความสัมพันธ์ระหว่างส�ำนักวิทยบริการฯ กับคณะ
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558
คณะ			
				
1. ครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์
7. บัณฑิตวิทยาลัย
		
รวม			

จ�ำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ
(ชื่อเรื่อง)

งบประมาณที่ใช้
(บาท)

82
93
64
39
13
5
53
349

     91,297.89
155,158.40
   143,163.00
65,745.30
  7,220.30
  8,863.00
141,107.90
612,555.79

จากการให้บริการของบรรณารักษ์ประสานงานประจ�ำคณะในด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจ�ำปี
งบประมาณ 2558 ได้ใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยการแจกแบบสอบถามไปตาม
คณะวิชาต่างๆ จ�ำนวน 77 ชุด ผลการประเมินสามารถสรุป ได้ดังนี้
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบรรณารักษ์ประจ�ำคณะวิชา  ในด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เข้าใจง่าย ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ด้านบุคลิกภาพ กิรยิ ามารยาท การแต่งกาย ความกระตือรือร้น มีความจริงใจและมีความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ด้านการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ในการแนะน�ำหนังสือจากเว็บไซต์ของ
ส�ำนักวิทยบริการ การคัดเลือกหนังสือจากร้านค้าต่างๆ การคัดเลือกรายการหนังสือจากแค็ตตาล็อกที่ส�ำนักวิทยบริการ
ส่งไปให้ตามคณะ มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ส�ำหรับความพึงพอใจต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของ
ส�ำนักวิทยบริการฯ ในส่วนของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศพืน้ ฐานของสาขาวิชาทีม่ คี วามส�ำคัญต่อหลักสูตรการเรียน
การสอน รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศสาขาอื่นๆ นอกเหนือจากหลักสูตรและการสอนด้วย และควรเพิ่มงบประมาณ
ในการจัดซือ้ ทรัพยากรสารสนเทศให้มากขึน้ มีผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ในด้านเนือ้ หา ความทันสมัย
ของทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในส�ำนักวิทยบริการฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งโดยภาพรวมความ
พึงพอใจของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง

Annual Report 2015 Public relations, and information technology

87

ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558

ผลการดำ�เนินกิจกรรม ประจำ�ปีงบประมาณ 2558

โครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการลงรายการบรรณานุกรม

โครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอนุรักษ์หนังสือ
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ตามมาตรฐาน MARC 21 สำ � หรั บ บรรณารั ก ษ์ ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท าลั ย และสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ Liberty ในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ”
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน
MARC 21 เพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการบริหารจัดการ ในหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานการลง
รายการระบบสหบรรณานุกรม MARC 21
3. เพือ่ ให้ผรู้ บั กาอบรมได้แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ในด้านการลงรายการบรรณานุกรมระหว่างกัน
4. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้โปรแกรมLidertyในการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558
สถานที่ :  ห้องประชุมตะโกราย ชัน้ 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการด�ำเนินโครงการ :
ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการฝึกอบรมฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้
ผูเ้ ข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ มีระดับความพึงพอใจในการได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ สามารถน�ำไปใช้ได้ โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก ส�ำหรับความพึงพอใจด้านวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ การใช้ภาษา การตอบค�ำถาม และความ
เหมาะสมในการบริหารเวลา พบว่า  ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ด้านสถานที่ ความพร้อมของ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลาในการอบรม การประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก การให้บริการของ
เจ้าหน้าทีใ่ นการอ�ำนวยความสะดวก ความรวดเร็วในการประสานงานและการแนะน�ำหรือตอบข้อซักถาม มีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ด้านความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม พบว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรมผูเ้ ข้าร่วม
อบรมมีความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน MARC อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่เมือ่ ได้รบั การฝึก
อบรมฯ แล้วผูเ้ ข้าร่วมอบรมมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ อยูใ่ นระดับมาก ในด้านการน�ำความรูไ้ ปใช้พบว่า  สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านและสามารถให้คำ� ปรึกษาแก่เพือ่ นร่วมงานได้ โดยมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
วัตถุประสงค์: 1. เพือ่ ให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและความรู้ในซ่อมบ�ำรุงหนังสือ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมน�ำทักษะและความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือประกอบ
อาชีพได้
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด บรรณารักษ์ ครูประจ�ำห้องสมุด บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด และผู้สนใจ
ทั่วไป จ�ำนวน  30 คน
ระยะเวลา : 1. เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558
สถานที่ :
ห้องประชุมตะโกราย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลการด�ำเนินโครงการ :
ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พอสรุปได้ ดังนี้   มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด บรรณารักษ์ ครูประจ�ำห้องสมุด บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด และผู้สนใจทั่วไป จ�ำนวน 33 คน ซึ่งบรรลุ
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ และผลการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีทกั ษะและความรูใ้ นซ่อมบ�ำรุงหนังสือ
พบว่าผลการวัดประมวลความรูก้ อ่ นและหลังการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ผูเ้ ข้าอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารมีคะแนนวัดประมวลความรู้
ค่าเฉลีย่ รวมร้อยละ  86.66 และในการประเมินผลงานการซ่อมบ�ำรุงหนังสือของผูเ้ ข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 91.78 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ในส่วนการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมโดยรวม มีคา่ เฉลีย่ 4.81 ในระดับมากทีส่ ดุ และมีขอ้ เสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วมการอบรมครัง้ นี้ ทีส่ ว่ นใหญ่
เห็นว่าเป็นการอบรมที่ดี ได้รับความรู้ที่จะน�ำไปใช้ต่อ และแนะน�ำให้จัดอบรมในหัวข้อ เกี่ยวกับห้องสมุดด้านอื่นๆ
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ประจำ�ปี2558

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการความรู้ที่ได้ในปี พ.ศ.2557 นั้น เกิดจากบุคลากรของส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความเข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการความรู้ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของตนเอง  
และเกิดผลดีต่อองค์กร โดยขอน�ำเสนอหัวข้อเพื่อรายงานโครงการการจัดการความรู้ของส�ำนักวิทยบริการฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการการจัดการความรู้
1) อาจารย์ สุเกษม  อิงคนินันท์
ประธานกรรมการ
2) อาจารย์ ดร.วันวิสาข์  โชรัมย์
รองประธานกรรมการ
3) อาจารย์ ศศิธร  หวังค�้ำกลาง
กรรมการ
4) นางสาวจารุพรรณ  จันทร์แรม
กรรมการ
5) นางจรรยา   ฝอยพรมราช
กรรมการ
6) นางสาวบุญยรัตน์  ชาพล
กรรมการ
7) นายพรพรต  เพชรายุทธการ
กรรมการ
8) นายธรรมรัตน์  ปนสูงเนิน
กรรมการ
9) นางสาวชลธิชา  ดินขุนทด
กรรมการ
10) นางสาววันเพ็ญ  จี่กลาง
กรรมการ
11) นายถาวร  สุครีพธ์
กรรมการ
12) นายวิชญะ  วิชากุล
กรรมการ
13) นางสาวสิริวัลย์  เทอดไทย
กรรมการและเลขานุการ
14) นางสุภาวดี  ลาวรรณา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15) นางวิไลวรรณ  ฝากไธสง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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2. เป้าหมายของการจัดการความรู้
    ส�ำนักวิทยบริการฯ ได้กำ� หนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ ประจ�ำปีการศึกษา 2557 ใน 3 ประเด็นคือ
2.1  เพื่อพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ
2.2  เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอ่าน
2.3  เพื่อก้าวสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน
3. ระยะเวลาด�ำเนินการ
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
4. สถานที่จัดกิจกรรม
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5. ผลการด�ำเนินงาน
การจัดการความรู้ของส�ำนักวิทยบริการฯ ในปี 2557 นี้ ประกอบไปด้วยโครงการย่อย 8 โครงการ จาก
ผู้รับผิดชอบ 8 งาน ดังนี้
5.1 โครงการ : พัฒนางาน พัฒนาคน อย่างมืออาชีพ
ผู้รับผิดชอบ : งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
องค์ความรู้ที่ได้รับ : ได้คู่มือในการปฏิบัติงาน จากการระดมสมองร่วมกัน ท�ำให้เกิด (ร่าง) ขั้นตอนการ
จัดท�ำคู่มือปฏิบัติงาน ในการเข้าสู่ต�ำแหน่งทางวิชาชีพต่อไป
5.2 โครงการ : แนวปฏิบัติที่ดีของงานบริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
องค์ความรู้ที่ได้รับ : น�ำองค์ความรู้ของงานออกมาในรูปแบบของขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยแยกออก
เป็นชนิดของงานและมีการด�ำเนินการจัดท�ำขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายเป็นขัน้ ตอน เป็นแนวปฏิบตั ิ
ทีช่ ดั เจน สามารถน�ำไปปฏิบตั งิ านได้จริงทุกขัน้ ตอน โดยบุคลากรภายในงานบริการสารสนเทศทีม่ าปฏิบตั งิ านจริงบริการ
ยืม – คืนเป็นผูป้ ฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีจ่ ดั ท�ำขึน้ สามารถน�ำองค์ความรูข้ องงานจัดท�ำ น�ำออกไปใช้ในรูปแบบของ คูม่ อื แผ่น
พับประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้บริการได้
5.3 โครงการ : แนะน�ำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
องค์ความรู้ที่ได้รับ : ได้สร้างความรู้ และประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อน�ำไปใช้ในการเรียนการสอน
และการค้นหาสารสนเทศออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถส�ำหรับตัว
วิทยากร และ ผู้ช่วยวิทยากร ให้สามารถถ่ายทอดกระบวนการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการบริการ
ให้เป็นการบริการสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง
5.4 โครงการ : ชุมชนคนไอที IT COP
ผู้รับผิดชอบ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ความรู้ที่ได้รับ : ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาการบริการที่พบบ่อยๆ ในการให้บริการ
และสามารถแก้ไขปัญหาได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงานและการให้บริการ
5.5 โครงการ : ปรับปรุงป้ายแสดงจุดบริการ ภายในส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบ : งานส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
องค์ความรู้ที่ได้รับ : ได้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของป้ายที่เหมาะสมกับการติดภายในอาคาร ตลอดจน
เทคนิคต่างๆ ในการออกแบบป้าย รวมไปถึงโปรแกรมที่เหมาะสมในการขึ้น Lay out ป้าย
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5.6 โครงการ : จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน Service of AV
ผู้รับผิดชอบ : งานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
องค์ความรู้ที่ได้รับ : ได้มีการน�ำปัญหาที่เกิดขึ้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา
และร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและท�ำให้
ผู้รับบริการมีความประทับใจ และสามารถใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.7 โครงการ : เรียนรู้รับมือ AEC
ผู้รับผิดชอบ : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
องค์ความรู้ที่ได้รับ : ได้เรียนรู้วิธีการส่งเสริมการอ่าน โดยใช้กระบวนการจัดแสดงป้าย
ความรู้ วิธีการคัดเลือกสถานที่ในการจัดแสดงป้ายความรู้ และองค์ประกอบการจัดสถานที่ให้เกิดความน่าสนใจ
เช่น การน�ำหนังสืออาเซียนมาว่างคู่กับป้ายที่เผยแพร่
5.8 โครงการ : ถาม – ตอบ รอบรู้ AEC
ผู้รับผิดชอบ : งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
องค์ความรู้ที่ได้รับ : ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม  
ส�ำหรับการด�ำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และได้เรียนรู้เทคนิคที่ส่งผลให้
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประสบความส�ำเร็จ
6. ปัญหาและอุปสรรค
6.1 มุมมองของผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ เห็นว่า  ภาระงานประจ�ำที่ปฏิบัติอยู่มีปริมาณมากอยู่แล้ว จึงมี
เวลาในการด�ำเนินการจัดการความรู้ค่อนข้างน้อย
6.2 งานประจ�ำของแต่ละบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ท�ำให้เกิดปัญหาในเรื่องเวลาที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.3 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน
6.4 ช่องทางและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังมีค่อนข้างน้อยในการด�ำเนินงานระหว่างกลุ่มงาน
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้กระบวนการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7.2 ควรมีการวางแผนการด�ำเนินการกิจกรรมที่ชัดเจน
7.3 ควรมีการปรับพื้นที่ และเพิ่มพื้นที่ในการใช้ส�ำหรับกิจกรรมการจัดการความรู้  โดยเฉพาะ
7.4 ควรมีการติดตามผลการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
7.5 ควรมีการก�ำหนดแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มงานให้ชัดเจน
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ประจำ�ปี 2558

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผู ้ บ ริ ห ารได้ ส ร้ า งบรรยากาศของการ
ควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการ
ปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายในองค์กร พร้อมรับการตรวจสอบ
ทัง้ จากภายในและภายนอก รวมถึงมีการกระจาย
อ�ำนาจในการบริหาร  มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
พัฒนาความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
มีโครงการสร้างที่ชัดเจนและมีการแบ่งสายงาน
บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
2. การประเมินความเสี่ยง
มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร
และระดับกิจกรรมที่ชัดเจน รวมทั้งมีการใช้งบ
ประมาณ และทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  มีการระบุ
ความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดท�ำแผนบริหาร
ความเสีย่ ง โดยบุคลากรมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์
และก�ำหนดวิธีการควบคุมได้อย่างเหมาะสม
3. กิจกรรมการควบคุม
ส�ำนักฯ มีนโยบายและมีวธิ กี ารปฏิบตั ดิ า้ น
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมตามผลการประเมิน
ความเสีย่ ง รวมทัง้ เผยแพร่ให้บคุ ลากรได้ทราบและ
เข้าใจ รวมถึงมีการติดตามและตรวจสอบในการ
ด�ำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ
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ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)
สภาพแวดล้อมการควบคุมของส�ำนักฯ มีความเหมาะสม
และมีส่วนท�ำให้การควบคุมภายในขององค์กรมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล พร้อมรองรับการตรวจจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก รวมทั้ ง มี ก ารกระจายอ� ำ นาจบางส่ ว นไปยั ง
ผูร้ บั ผิดชอบระดับหัวหน้างาน โดยมีโครงสร้างการบริหารงานที่
ชัดเจน มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
สามารถน�ำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการ
จัดกิจกรรมทุกครั้งจะเน้นการมีส่วนร่วมจากสมาชิกทุกคน

ส�ำนักฯมีการประเมินความเสี่ยงโดยน�ำเอาระบบการ
บริหารความเสีย่ งมาใช้ในการจัดการความเสีย่ ง การด�ำเนินการ
วิเคราะห์ความเสีย่ งจากคณะกรรมการส่งผลให้สามารถก�ำหนด
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมทั้งองค์กรได้

ในภาพรวมส�ำนักฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีการชี้แจงให้
บุคลากรทุกคน ได้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และการ
ด�ำเนินงานของกิจกรรมการควบคุมรวมทั้งควรมีมาตรการใน
การติดตามตรวจสอบให้รัดกุม
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- ความปลอดภัยของ
ข้อมูล : ข้อมูลเสียหาย
ข้อมูลถูกแก้ไข

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ Hard Ware มีสภาพเก่า
ดูแลตรวจสอบความพร้อม ไม่ทนั สมัย ท�ำให้มผี ลกระ
ของเครือ่ งในการท�ำงาน ทบต่อการรองรับโปรแกรม
ใหม่ ๆและการท�ำงานที่
รวดเร็ว

1. มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ สิงหาคม 2558 1. มี เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละแผน
ดูแล และท�ำแผนการตรวจ
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ เ ค รื่ อ ง
สอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ฝ่ายเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
2. ของบประมาณจั ด หา  สารสนเทศ 2. ด�ำเนินการจัดซือ้ Core
Hard Ware สิงหาคม 2558
Switch เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่มคี วามเสีย่ ง

สิงหาคม 2558 1. มีถงั ส�ำหรับดับเพลิงครบ
ทุกชัน้ และได้รบั การตรวจ
ส�ำนักงาน สอบตามวงรอบของการ
ผูอ้ ำ� นวยการ รักษาความปลอดภัย
2. ยังไม่ได้ด�ำเนินการการ
จั ด อบรม ที่ ป ระชุ ม ให้
ด�ำเนินการปีงบประมาณ
2559
1. จัดหางบประมาณจัด
ซือ้ ให้ครบทุกชัน้
2. จัดอบรมการใช้ถงั ดับ
เพลิงให้กบั บุคลากรที่
เกีย่ วข้องนอกเหนือจาก
เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำอาคาร
ส�ำนักงานเลขานุการ - ด้านอัคคีภยั ตรวจสอบ - ส่งเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ 1. ถังดับเพลิงไม่ครบทุกชัน้
ส�ำนักวิทยบริการและ และจัดเตรียมถังดับเพลิง อาคารเข้าอบรมและตรวจ 2. เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำชัน้ ใช้
ถังดับเพลิงไม่เป็น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในจุดต่าง ๆ ภายในส�ำนัก สอบถังดับเพลิง
วิทยบริการฯ

หมายเหตุ
(7)
กำ�หนดเสร็จ/
ผูร้ บั ผิดชอบ
(6)
การปรับปรุงการ
ควบคุม
(5)
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(4)
การประเมินผลการ
ควบคุม
(3)

ผลการประเมินโดยรวม
ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอที่จะท�ำให้การปฏิบัติงานประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีข้อที่จะต้องปรับปรุงคือ
1. การอบรมความเสี่ ย ง คณะกรรมการความเสี่ ย งของส� ำ นั ก ฯ ไม่ ส ามารถเข้ า อบรมได้ ทุ ก คน จึ ง ท� ำ ให้
มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อน
2. แบบฟอร์มความเสี่ยงจากส่วนกลางไม่แน่นอน

การควบคุมที่มีอยู่
(2)

ระบบการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม
มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมิน
ตนเอง และจัดท�ำรายงาน พร้อมน�ำเสนอผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
วิทยบริการเดือนละ 1 ครัง้   เมือ่ มีขอ้ บกพร่องจะมีการตรวจสอบ
และให้ค�ำแนะน�ำตามล�ำดับขั้น  การบริหาร

กระบวนการปฏิบตั งิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานทีป่ ระเมนิ และ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม (1)

5.การติดตามประเมินผล
มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม
ภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเองและการควบคุมอย่างเป็นอิสระ
รวมทั้ง มีการแก้ไขทันทีเมื่อตรวจพบข้อบกพร่อง
หรือได้รับค�ำแนะน�ำจากผู้ตรวจสอบ

ส� ำ นั ก ฯได้ มี ก ารจั ด ท� ำ ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ใ ช้
ส�ำหรับให้บริการและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีไ่ ด้
อย่างเหมาะสม เช่น ระบบจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์  รวมทัง้
มี ก ารปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ มี ค วามทั น สมั ย และเป็ น ปั จ จุ บั น
มีชอ่ งทางในการสือ่ สารให้บคุ ลากรเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน

สิน้ สุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558 (รายงานรอบ 12 เดือน)

4.สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอ ทันสมัย มี
กระบวนการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลข่าวสารที่
เป็ น ระบบ มี ร ะบบการสื่ อ สารทั้ ง ภายในและ
ภายนอกที่ชัดเจน มีการช่องทางการสื่อสารให้
พนักงานเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงงาน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)

สรุปผลการประเมนิ องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(1)

Annual Report 2015 Public relations, and information technology

97

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจำ�ปีการศึกษา 2557

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2557
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ�ำปีการศึกษา 2557    ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีผลการด�ำเนินงานทั้ง 4 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ยในทุก
องค์ประกอบเป็น 4.14
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนน 4.00)
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 4.00)
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (คะแนน 4.00)
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (คะแนน4.00)

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็งในภาพรวม
จุดแข็ง

ส�ำนักฯ มีการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานที่ดี

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรใช้ระบบการจัดการความรู้มาพัฒนางานของส�ำนักฯ ในทุกมิติ และพัฒนาให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็น
แนวทางการด�ำเนินงานในทุกภารกิจของส�ำนักฯ
2. ควรต้องมีการบูรณาการองค์ความรู้ของแต่ละส่วนงาน ให้ออกมาเป็นองค์ความรู้ของส�ำนักฯ และควรมีการ
ขยายเครือข่ายในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป

จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในภาพรวม

จุดที่ควรพัฒนา
1. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายยังไม่ชัดเจนต่อการสะท้อนความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามพันธกิจ
2. ขาดการประเมินผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดในทุกๆ แผน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการปรับตัวชี้วดั และค่าเป้าหมายทีส่ ะท้อนความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ควรมีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานในทุกๆ แผน เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
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สรุปการอบรม ประชุม สัมมนา
และไปราชการของบุคลากร

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานและไปราชการ
(ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน  2558)
ที่ ว/ด/ป รายการ/รายละเอียด/หน่วยงาน งบประมาณ
			
/คำ�สั่ง

รายชื่อ

1 27 มิ.ย. 2557 ประชุมสัมมนา เรื่อง ความร่วมมือในการบอก รายได้หอสมุด นายสุเกษม  อิงคนินันท์
รั บ ฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ การสื บ ค้ น
ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ค�ำสั่งเลขที่ 4275/2557
ลงวันที่  20/06/2557
2 8-10 ก.ค. 2557 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การก�ำหนดกิจกรรม รายได้หอสมุด ดร.วันวิสาข์  โชรัมย์
บนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
นายธรรมรัตน์ ปนสูงเนิน
ศึกษา ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค�ำสั่งที่ 4049/2557  ลงวันที่ 13/06/2557
3 22-25 ก.ค.
2557

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยบรรณารักษ์และ กศ.ปช.1/58 นายสุเกษม  อิงคนินันท์
การซ่อมหนังสือ” ให้แก่ผู้ต้องขัง
น.ส.จารุพรรณ จันทร์แรม
ณ ฑัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
น.ส.นาตยา  ศิริทับ
ค�ำสั่งที่ 5156/2557  ลงวันที่  18/06/2558
นางนิศากร  อุดมผล
นางศศิรัตน์  ชุมพุดซา
น.ส.ศิริพร  หาญพิชัย
นายพรพรต เพชรายุทธการ
นางจรรยา  ฝอยพรมราช
น.ส.จิตรลดา  มุ่งก่อกลาง
นายชนภัทร  ไกรสร
น.ส.กาญจนา  หักทะเล
น.ส.บุญยรัตน์  ชาพล

4 25 ก.ค. 2557 ประชุ ม เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ผู ้ อ� ำ นวยการ รายได้หอสมุด นางศศิธร  หวังค�้ำกลาง
ส�ำนักวิทยบริก ารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่ว
ประเทศ ณ  มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
ค�ำสั่งที่  4900/2557  ลงวันที่ 10/06/2557
5 30 ก.ค. 2557 ประชุมคณะท�ำงานศึกษารูปแบบการบอกรับ รายได้หอสมุด
สมาชิกฐานข้อมูล  อเิ ล็กทรอนิกส์เพือ่ การสืบค้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค�ำสัง่ ที่ 5350/2557  ลงวันที  ่ 23/06/2557

100

รายงานประจำ�ปี 2558 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุเกษม  อิงคนินันท์

Annual Report 2015 Public relations, and information technology

101

ที่ ว/ด/ป รายการ/รายละเอียด/หน่วยงาน งบประมาณ
			
/คำ�สั่ง

รายชื่อ

6 15 ส.ค. 2557 ประชุ ม คณะท� ำ งานเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ ไม่เบิก
นครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ค�ำสั่งที่ 5758/2557  ลงวันที่ 02/06/2557

น.ส.นาตยา  ศิริทับ
น.ส.บุญรัตน์  ชาพล

7 19 ส.ค. 2557 ศึกษาดูงานแหล่งบริการสารสนเทศเทียบเคียง กศ.ปช.1/57
(Benchmarking) และแนวทางการปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) ส�ำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ค�ำสั่งเลขที่  5722/2557 ลงวันที่  1/09/2557

น.ส.จารุพรรณ จันทร์แรม
น.ส.นาตยา  ศิริทับ
นางนิศากร  อุดมผล
นางศศิรัตน์  ชุมพุดซา
น.ส.ศิริพร  หาญพิชัย
นายพรพรต เพชรายุทธการ
นางจรรยา  ฝอยพรมราช
น.ส.จิตรลดา  มุ่งก่อกลาง
นายชนภัทร  ไกรสร
น.ส.กาญจนา  หักทะเล
น.ส.บุญยรัตน์  ชาพล

ที่ ว/ด/ป

รายการ/รายละเอียด/หน่วยงาน/คำ�สั่ง

ที่ ว/ด/ป
12

รายการ/รายละเอียด/หน่วยงาน/คำ�สั่ง

รายชื่อ

13-14 พ.ย. มหกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละน�ำเสนอแนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ ว ดร.วันวิสาข์  โชรัมย์
2557
กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา น.ส.กาญจนา  หักทะเล
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  
น.ส. สิริวัลย์  เทอดไทย
ค�ำสั่ง  7679/2557   วันที่  21/10/2557

13 19-22 พ.ย.
2557

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ค�ำสั่งที่  8099/2557 วันที่ 11/11/2557

14 10-12 ธ.ค.
2557

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การตรวจสอบและป้องกันระบบ น.ส.กอบแก้ว  บุญกลาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รุน่ ที่ 2   สำ� นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ค�ำสั่งที่  8783/2557  วันที  ่ 7/12/2557

15 15-19 ธ.ค.
2557

ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานและ
บุ ค ลากรส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก าร
รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม ส� ำ นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย จ�ำนวน  37  คน
เชี ย งใหม่ , ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ สารการศึ ก ษา  ตามค�ำสั่งเลขที  ่ 8585/2557
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ค�ำสั่งเลขที่  8585/2557  วันที่29/11/2558

รายชื่อ

นางขนิษฐา  ดูปอนท์

8 29 ส.ค. 2557 อบรมการจัดการข้อมูลในเว็บไซต์และฐานข้อมูลสารสนเทศ น.ส.จารุพรรณ จันทร์แรม
นครราชสีมา ศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี น.ส.นาตยา  ศิริทับ
ค�ำสั่งที่  6564/2557  ลงวันที่   20/09/2557
น.ส.บุญยรัตน์  ชาพล
นายจิรวัฒน์   สุราสา

16 22 ธ.ค. 2557 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตรการใช้งานระบบ e- document น.ส.วรรณา  มนจิตรสัมพันธ์
2014 ส�ำนักคอมพิวเตอร์
ค�ำสั่งเลขที่ 9024/2557  วันที่  18 /12/2558

9 4-5 ก.ย.2557 ประชุมวิชาการของส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.ส.จารุพรรณ จันทร์แรม
เรื่องการพัฒนาห้องสมุดฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ส.นาตยา  ศิริทับ
ค�ำสั่งเลขที่  4095/2557 ลงวันที่  14/06/2557

17 12 ม.ค. 2558 คณะกรรมการพิจารณารางวัล “โทรทัศน์ทองค�ำ”
ค�ำสั่งเลขที่ 158/2558  ลงวันที่  9 /01/2558

10 12-13 ก.ย.
2557

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษ
ที่ 21  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ
ค�ำสั่งที่ 7008/2558  ลงวันที่ 7/09/2557

นางขนิษฐา  ดูปอนท์
นางนิศากร  อุดมผล

11 30 ก.ย. 2557 ประชุมคณะท�ำงานศึกษารูปแบบการบอกรับสมาชิกฐาน นายสุเกษม  อิงคนินันท์
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การสืบค้น ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ค�ำสั่งเลขที่  7243/2557 ลงวันที่  24/09/2557
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18

29-30
ม.ค. 2558

นายสุเกษม  อิงคนินันท์

ประชุมและฝึกอบรม เรื่องแนวทางปฏิบัติในการลงรายการ น.ส. นาตยา  ศิริทับ
เพื่อเป็นมาตรฐานในการด�ำเนินงาน ระบบฐานข้อมูล
น.ส. กอบแก้ว บุญกลาง
สหบรรณานุกรม และการใช้งานโปรแกรม UC Connexion
Client
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ที่ ว/ด/ป

รายการ/รายละเอียด/หน่วยงาน/คำ�สั่ง

19 10 มี.ค. 2558 อบรมเรื่ อ งเทคนิ ค การถ่ า ยภาพนิ่ ง -ถ่ า ยวี ดิ ทั ศ น์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส�ำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา
ค�ำสั่งเลขที่ 1359/2558  ลงวันที่  7/03/2558

รายชื่อ
น.ส.วารุณี  คุ้มบัว
นายณัฐภัทร  แก้วมน
นายกฤษณ  ก�ำไรเงิน
นายเขตขันต์  สีตะธนี
นายวนันต์  สร้อยเพชร
น.ส.ณัฐภาวี  รอดสนใจ
นายถาวร  สุครีพธ์
นายวิชญะ  วิชากุล

ที่ ว/ด/ป

รายการ/รายละเอียด/หน่วยงาน/คำ�สั่ง

รายชื่อ

26

15-16 มิ.ย. อบรมสัมมนาเครือข่ายการให้บริการนักศึกษาพิการเรียน นางวิไลวรรณ  ฝากไธสง
2558
ร่วมในระดับอุดมศึกษา
น.ส. วันเพ็ญ  จี่กลาง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ค�ำสั่งเลขที่  2872/2558  ลงวันที่  03/06/2558

27

18-20 มิ.ย. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ปรับทัศนคติในการปฏิบตั งิ านเพือ่ บุ ค ลากรส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
2558
ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด จ�ำนวน 33 คน
ประจวบคีรีขันต์
ตามค�ำสั่งที่ 2455/2558
ค�ำสั่งเลขที่  42455/2558

20 29-30 เม.ย. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ เรื่องการจัดท�ำ นางศศิธร  หวังค�้ำกลาง
2558
รายงานการควบคุ ม ภายใน หน่ ว ยตรวจสอบภายใน นางขนิษฐา  ดูปอนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นายพงศกร  เพชรายุทธการ
ค�ำสั่งเลขที่  2109/2558  ลงวันที่  27/04/2558

28 23มิ.ย. 2558

21 6-8 พ.ค. 2558 ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพ ส�ำนักวิทยบริการและ นายสุเกษม  อิงคนินันท์
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎร�ำไพพรรณี
ค�ำสั่งเลขที่ 2052/2558  ลงวันที่ 2 /04/2558

ประชุมคณะท�ำงานศึกษารูปแบบการบอกรับสมาชิกฐาน นายสุเกษม  อิงคนินันท์
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค�ำสั่งเลขที่  3033/2558 ลงวันที่  16/06/2558

29 25-26 มิ.ย.
2558

อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การลงรายการบรรณานุ ก รมตาม บุ ค ลากรส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
มาตรฐาน MARC21ฯ
จ�ำนวน 25 คน
ส�ำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ตามค�ำสั่งที่ 3125/2558
ค�ำสั่งที่ 3125/2558 ลงวันที่   22/06/2558

22 11-13 พ.ค.
2558

ประชุมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  
ค�ำสั่งเลขที่ 2050/2558  ลงวันที่  22 /04/2558

23 21 พ.ค. 2558 สัมมนาทางวิชาการ เรื่องไขปริศนาความส�ำเร็จห้องสมุดมี นางศศิธร  หวังค�้ำกลาง
ชีวิตศตวรรษที่21 ศูนย์วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎ น.ส. กุศลิน  คามะปะโส
สวนสุนันทา  กรุงเทพ
ค�ำสั่งที่  2451/2558
24 8 มิ.ย. 2558 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนแนวทางในการจัด นายสุเกษม  อิงคนินันท์
ตั้งเครือข่ายงาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
25
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5,12 มิ.ย.
2558

อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ สร้ า งภาพ น.ส.ดวงเดือน  ตั้งประเสริฐ
ลักษณ์องค์กร งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ น.ส.ชลธิชา  ดินขุนทด
นครราชสีมา
นางนิศากร  อุดมผล
นายวนันต์  สร้อยเพชร

รายงานประจำ�ปี 2558 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

30

15,17 ก.ค. อบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางความก้าวหน้า  บุคลกรสาย
2558
สนับสนุนให้สามารถจัดท�ำใบพรรณนางาน
(Job description) กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
ค�ำสั่งที่ 3374 ,3376 ,3377/2558

บุ ค ลากรส� ำ นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
จ�ำนวน 34 คน
ตามค� ำ สั่ ง ที่ 3374 ,3376
,3377/2558

31 28 ก.ค. 2558 ประชุมคณะท�ำงานศึกษารูปแบบการบอกรับสมาชิกฐาน นายสุเกษม  อิงคนินันท์
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การสืบค้น ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ค�ำสั่งเลขที่  3672/2558 ลงวันที่  22/06/2558
32 7 ส.ค. 2558

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ศูนย์บรรณสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค�ำสั่งเลขที่  3832/2558  ลงวันที่  4/08/2558

นางวิไลวรรณ  ฝากไธสง
น.ส.ชลธิชา  ดินขุนทด
น.ส.ดวงเดือน  ตั้งประเสริฐ
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ที่ ว/ด/ป

รายการ/รายละเอียด/หน่วยงาน/คำ�สั่ง

รายชื่อ

33 10 ส.ค. 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลคู่มือส�ำหรับประชาชน น.ส.กอบแก้ว  บุญกลาง
ส�ำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
น.ส.วารุณี  คุม้ บัว
ค�ำสั่งเลขที่  3962/2558  ลงวันที่9/08/2558
นางบุญนาค  ศรีบุญ
น.ส. นาตยา  ศิริทับ
นางอัมพร  ละมัยกลาง
34

20-21 ส.ค. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การด�ำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสาร น.ส.กอบแก้ว  บุญกลาง
2558
ฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ดร.วันวิสาข์  โชรัมย์
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค�ำสั่งเลขที่  3979/2558  ลงวันที่  10/08/2558

35 1 ก.ย. 2558

106

ประชุมคณะท�ำงานศึกษารูปแบบการบอกรับสมาชิกฐาน นายสุเกษม  อิงคนินันท์
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค�ำสั่งเลขที่  4186/2558 ลงวันที่  19/08/2558

รายงานประจำ�ปี 2558 สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คณะกรรมการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี

ประจำ�ปี 2558

คณะกรรมการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี ประจำ�ปี 2558
สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี
1. อาจารย์สุเกษม   อิงคนินันท์
2. อาจารย์ ดร.วันวิสาข์  โชรัมย์
3. อาจารย์ศศิธร  หวังค�้ำกลาง
4. นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม
5. นายวนันต์ สร้อยเพชร
6. นางขนิษฐา  ดูปอนท์
7. นางสาวนาตยา  ศิริทับ
8. นางวิไลวรรณ  ฝากไธสง
9. นางสาววรรณา  มนจิตรสัมพันธ์
10. นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง
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ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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