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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา (Philosophy)
“แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นกลไกผลัก ดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ภายในปี
พ.ศ.2564”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3. สนับสนุนการเรียนการสอน
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. Digital University
2. Green University
3. High Quality Service
นโยบาย
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์
4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart University)
5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning)
6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Library)
เอกลักษณ์
“เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”
ค่านิยมองค์กร
“มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ”
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ประวัติความเป็นมา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอดีตเป็นห้องสมุดของโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยามีพัฒนาการ ตามลาดับดังนี้
พ.ศ.2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาได้ยกฐานะ เป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2511 .โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู ได้ย้ายเข้ามารวมกับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
จึงได้รวมหนังสือของห้องสมุดเข้าด้วยกัน
พ.ศ.2512 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ขยายต่อเติมห้องสมุด เพื่อให้มีพื้ นที่บริการ
นักศึกษาที่เพิ่มจานวนมากขึ้น
พ.ศ.2515 เริ่มก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น และใช้ชื่ออาคารว่า อาคาร
หอสมุดกลาง
พ.ศ.2517 ย้ายห้องสมุดจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให้บริการตั้งแต่
เดือนสิงหาคม เป็นต้นมา
พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้กาหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด สังกัด
สานักส่งเสริมวิชาการ
พ.ศ.2533 ได้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาฐานข้อมูลดัชนีวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS
จัดการฐานข้อมูล
พ.ศ.2534 บริการสืบค้นOPAC (Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและ
บรรณานุกรมหนังสือจากคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับการใช้บัตรรายการ
พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนฐานะวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
ได้กาหนดให้ฝ่ายหอสมุดเป็น“สานักวิทยบริการ” ได้บริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
พ.ศ.2539 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 70 ลูกข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมทั้งอุปกรณ์จัด
เส้นทาง (Router)
พ.ศ.2540 ได้เริ่มดาเนินการก่อสร้างอาคารสานักวิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ
4 ชั้น ข้อบังคับเกี่ยวกับการสร้างอาคารในพื้นที่โครงการมรดกโลก
พ.ศ.2543 นาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โปรแกรม VTLS มาพัฒนางานบริการเป็นระบบยืม – คืน
พ.ศ.2544 ได้มีนโยบายร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงเครือข่าย UNINET เพื่อการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศและการประชุมทางไกล
พ.ศ.2545 ได้จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดบริการห้องอยุธยาศึกษา
พร้อมฐานข้อมูลอยุธยา
พ.ศ.2546 ได้จัดทาเว็บไซต์เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2548 ได้กาหนดให้ มีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นโดยรวมศูนย์
คอมพิวเตอร์และสานักวิทยบริการเข้าด้วยกัน
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ปี ง บประมาณ 2549 ศู น ย์ ข้ อ มู ล และระบบเครื อ ข่ า ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูล นิธิพระมงคลบพิตร โดยท่านปัญญาน้าเพชร
ประธานมูลนิธิ โดยมีข้อตกลงในการลงขันฝ่ายละครึ่งกับ
พ.ศ.2550 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบ Video on Demand
(VoD) ขึ้นมาใช้เองโดยเปิดบริการที่อาคาร 15 ห้องสมุดหลังเก่า
พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการ TCDC สู่ภูมิภาค (mini
TCDC) เป็ น ศู น ย์ ก ระจายความรู้ ใ นเรื่ อ งของการออกแบบและความคิ ด สร้ า งสรรค์ โ ดยได้ ติ ด ตั้ ง
miniTCDC ที่อาคารบรรณราชนครินทร์
พ.ศ.2552 เริ่มมีการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน (SAP) ในเฟสแรก และติดตั้งระบบ
ประชาสัมพันธ์ (Digitalsignage) ตามอาคารต่างๆเพื่อกระจายข่าวสารของหน่วยงาน
พ.ศ.2553 สร้างหอเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 ของอาคารที่ 15 (อาคารห้องสมุดหลังเก่า)
พ.ศ.2554 ช่วงปลายปี สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์มหาอุทกภัย มีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล
พ.ศ.2555 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทาการติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ระบบ
พ.ศ.2556 ขยายและติดตั้ง Wi-Fi บ้านพักอาจารย์/บุคลากร จานวน 6 จุด ได้ทาความ
ร่วมมือกับหน่วยงายงาน TQM ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2557 จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน จานวน 70 เครื่อง ห้อง 31104
และจัดหาห้องเรียนเรียนต้นแบบบอร์ดอัจฉริยะห้อง 31021 อาคาร 100 ปี
พ.ศ.2558 ปรับปรุงห้องฉายภาพยนตร์ จัดหาห้องมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล และศู นย์ภาษา
อาเซียน
พ.ศ.2559 จัดตั้งศูนย์ทดสอบอบรมคอมพิวเตอร์ (MOS) ทาความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล
IG Library ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต IPv6
พ.ศ.2560 จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน จานวน 100 เครื่อง และพัฒนา
ห้องสมุดมนุษย์
พ.ศ.2561 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จานวน 2 เครื่อง,
จัดหาระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ, จัดหาครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 1 ระบบ, จัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ ได้ทาความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการใช้โปรแกรมอักข
ราวิสุทธิ์ เป็นระบบตวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ได้ทาความร่วมมือการใช้ฐานข้อมูล Gale และ
EBSCO กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2508-ปัจจุบัน
พ.ศ.2508 - 2548
นางไพลิน
ศรีสะอาด
พ.ศ.2549 -2552
นายจิรศักดิ์
ชุมวรานนท์
พ.ศ.2553 - 2556
นายชัยพฤกษ์
ชูดา
พ.ศ.2557 – 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู
บุญญานุวัตร
พ.ศ.2560 - 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ
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อาคารสถานที่
สานักวิทยบริการมีเนื้อที่ให้บริการรวม 15,752 ตารางเมตร โดยได้ตัดพื้นที่ให้บริการดังนี้
1. อาคารสานักวิทยบริการ (อาคารเดิม) มีเนื้อที่ 1,656 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้ คือ

มุมสบาย

ชั้นที่ 1 ห้องประชุมต้นโมก 1 ห้อง
ห้องพักอาจารย์ 1 ห้อง
ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 61 เครื่อง 1ห้อง

ชั้นที่ 2 ห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ห้องราชวงศ์
ห้องจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
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2. อาคารบรรณราชนครินทร์ มีเนื้อที่ 3,536 ตารางเมตร จัดบริการดังนี้

ชั้นที่ 1 ห้องรองผู้อานวยการ 1 ห้อง
บริการวารสารปัจจุบัน
นิทรรศการหมุนเวียน
บริการยืม – คืน หนังสือ
บริการหนังสือเยาวชน
บริการอ่าน E-Book
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น opac 4 เครือ่ ง

บริการหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน
บริการรับฝากของ (ล็อกเกอร์)
มุมหนังสือใหม่
ห้องฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุดดิจิทัล
Tablat 14 เครื่อง
บริการที่นั่งอ่าน 120 ที่นั่ง

ชัน้ ที่ 2 บริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา
บริการวารสารล่วงเวลา
บริการหนังสืออ้างอิง
ห้องซ่อมบารุงหนังสือ 1 ห้อง
บริการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ห้องคาราโอเกะ 4 ห้อง
เครื่องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 2 เครื่อง
ที่นั่งอ่าน จานวน 91 ที่นั่ง
รายงานประจาปี พ.ศ.2561
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ชั้นที่ 3 บริการหนังสือตาราภาษาไทยหมวด 000–500
ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม ขนาด 6 ที่นั่ง 5 ห้อง
ห้องสานักงานผู้อานวยการ 1 ห้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
บริการถ่ายเอกสาร
ห้องพระ 1 ห้อง
คอมพิวเตอร์สืบค้นสาหรับ opac 4 เครื่อง
ที่นั่งอ่าน จานวน 140 ที่นั่ง

ชั้นที่ 4 บริการหนังสือตาราภาษาไทยหมวด 600–900
บริการหนังสือตาราภาษาอังกฤษหมวด 000-900
บริการหนังสือนวนิยาย
ห้องประชุมสัมมนา 1 ห้อง
ห้องสมุดอาเซียน 1 ห้อง
คอมพิวเตอร์สืบค้นสาหรับ opac 2 เครื่อง
ที่นั่งอ่าน จานวน 89 ที่นั่ง
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3. อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีเนื้อที่ 10,560 ตารางเมตร

ชัน้ 1

ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง 400 ที่นั่ง
ห้องบรรยาย 12 ห้อง 480 ที่นั่ง
ห้องบันทึกเสียง 1 ห้อง
ห้องเรียนภาษา ELLTS จานวน 1 ห้อง
บริการที่นั่งอ่านหนังสือ 4 ที่นั่ง

ชั้น 2

ห้องสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์สอบ MOS 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12 ห้อง
ห้องซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
ห้อง Server 1 ห้อง
ห้องมัลติมิเดีย,สตูดิโอ 1 ห้อง
ห้องรับรองการประชุม 1 ห้อง
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โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิทยบริการ

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
ฝ่ายวิทยบริการ

งานวิทย
วิชาการ

งานพัฒนา
ทรัพยากร
สารสนเทศ

ฝ่ายบริหาร

งานบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ

งานบริหาร
ทั่วไป

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการ
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

งาน
บริหาร
ระบบ

งานพัฒนา
ระบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล

งาน
เครือข่าย
(Network
)

งานซ่อม
บารุง
คอมพิวเตอร์

งานโสตทัศน
ศึกษาและพัฒนา
สื่อสารสนเทศ

แสดงผังโครงสร้างการแบ่งงานภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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งบประมาณประจาปี พ.ศ.2561
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้ น
16,487,504 บาท (สิ บ หกล้ า นสี่ แ สนแปดหมื่ น เจ็ ด พั น ห้ า ร้ อ ยสี่ บ าทถ้ ว น) จ าแนกตามประเภท
งบประมาณ ดังนี้
1. แผ่นดิน จานวน 12,486,400 บาท
2. บกศ. จานวน
2,687,344 บาท
3. กศ.บป. จานวน
1,313,760 บาท
4. บัณฑิต จานวน
40,000 บาท
ตามตารางที่ 1
งบประมาณ งบรายได้
ประเภทงบประมาณ
รวม
แผ่นดิน
บกศ.
กศบป.
บัณฑิต
1. งบดาเนินการ
1.1 ค่าตอบแทน
150,800
150,800
1.2 ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1,324,477 362,258 30,000 1,716,735
1.3 ค่าสาธารณูปโภค
12,000
12,000
2. งบลงทุน
2.1ค่าครุภัณฑ์
6,886,500 1,212,067 939,502 9,038,069
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. รายจ่ายอื่น
5,599,900 5,599,900
รวม
12,486,400 2,687,344 1,313,760 30,000 16,517,504
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อ ใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ และ
ได้นามาบูรณาการ เพื่อใช้ให้เกิดคุณค่าแก่สานักวิทยบริการฯ ทั้งในการบริหารจัดการและการบริการ
ซึง่ แต่ละโครงการจะได้รับการประเมินสัมฤทธิผ์ ล เมือ่ เสร็จสิน้ ทุกโครงการ
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สถิติจานวนและทรัพยากรสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายงานจานวนทรัพยากรสารสนเทศ วันที่ 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61
ประเภท
ทรัพยากรทั้งหมดที่จัดเก็บในฐานข้อมูลบรรณานุกรม
หนังสือ
1. หนังสือภาษาไทย
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
3. งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
5. วารสารภาษาไทย
6. วารสารต่างประเทศ
7. หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
8. หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ
9. จดหมายข่าว/เอกสารประชาสัมพันธ์
โสตทัศนวัสดุ
10. สื่อมัลติมีเดีย ประประเภทสารคดี
11. สื่อมัลติมีเดีย ประเภทภาพยนตร์
12. วีดีทัศน์ (VDO)

จานวน

หน่วยนับ
ชื่อเรื่อง/เล่ม

128,470
10,192
4,768 ชื่อเรื่อง
20,950เรื่อง

210,125เล่ม
19,940 เล่ม
7,894 เล่ม
21,087 เล่ม

164
26
13
2
96

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

550
350
330

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

รายการครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ระบบเครือข่ายไร้สาย
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องบันทึกเสียง
ไมโครโฟนชนิดมีสาย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เก้าอี้
เก้าอี้สานักงาน
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media Converter Link
เครื่องดูดฝุ่น
เครื่องวัดสัญญาณกล้องวงจรปิด อนาลอก
เครื่องทดสอบกล้องวงจรปิด IP Camera
เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Swithc ขนาด 24 ช่อง
ขาตั้งไมโครโฟนตั้งโต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point ชนิดไม่มี Controller
LED TV จอสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว
เครื่องสารองไฟฟ้า
ชั้นหนังสือสูง แบบ 2 ด้าน 3 ช่วง รุ่น BM 23
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSL
ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือสาหรับห้องประชุม
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์
เครื่องฟอกอากาศ
รถเข็ญสาเร็จรูป แบบแฮนด์พับได้
รถเข็นเก้าอี้
วิทยุสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือกาลังส่ง 5 วัตต์ แบบที่ 2
วิทยุสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือกาลังส่ง 5 วัตต์ แบบที่ 2
อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media Converter
เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู

จานวน
80
2
2
1
1
1
20
1
16
6
6
1
1
1
1
10
10
8
52
1
1
4
4
3
1
2
1
1
1
1
1
15
6
18
4
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หน่วย
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ระบบ
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
เครื่อง
ตัว
ตัว
ตัว
เครื่อง
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
ตัว
เครื่อง
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ตู้
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คัน
คัน
ชุด
ชุด
ชุด
เครื่อง
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งานบริการยืม-คืน
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
ข้อมูลประเภทสมาชิก
ประเภทผู้ใช้บริการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กษ.บป
นักศึกษาระดับปริญญาโท / เอก
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่บุคลากร
สมาชิกบุคคลภายนอก
นักเรียนสาธิตฯ
รวม

2560
7,162
971
653
640
127
9,553

2561
13
6,053
363
303
610
162
255
7,759
ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2561

แผนภูมิ 2 แสดงข้อมูลประเภทสมาชิก
จากตารางและแผนภูมิ 2 แสดงข้อมูลประเภทของสมาชิกสานักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 7,759 คน ประกอบด้วยนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จานวน 6,053 คน อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร 610 คน นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาค กษ.บป จานวน 363 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท / เอก จานวน 303 คน
ตามลาดับ
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สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

จานวน
14,021
13,104
5,506
7,912
7,549
7,996
6,947
9,171
1,376
831
9,962
5,855
90,230

ร้อยละ
15.54
14.52
6.10
8.77
8.37
8.86
7.70
10.16
1.52
0.92
11.04
6.49
100.00
ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2561

แผนภูมิ 1 แสดงข้อมูลการเข้าใช้บริการของสมาชิก
จากตารางและแผนภูมิ 1 แสดงข้อมูลการเข้าใช้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2561 มีจานวน 90,230 คน
พบว่า เดือนตุล าคม 2560 มีจานวน 14,021 คน คิดเป็นร้อย15.54 เดือนพฤศจิกายน 2560 มี
จานวน 13,104 คน คิดเป็นร้อยละ 14.52 เดือนสิงหาคม 2561 มีจานวน 9,962 คน คิดเป็นร้อยละ
11.04 และเดือนพฤษภาคม 2561 มีจานวน 9,171 คน คิดเป็นร้อยละ 10.16 ตามลาดับ
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สถิติการยืมหนังสือ
ช่วงเวลา
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม

ปี 2560
5,096
4,025
1,726
3,732
4,921
5,010
2,799
1,604
1,322
1,693
2,742
3,966
38,636

ปี 2561
3,235
3,527
1,258
3,514
3,561
2,236
2,513
1,742
1,454
1,588
2,888
1,550
29,066

หน่วยนับ
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2561

แผนภูมิ 3 แสดงข้อมูลการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ)
จากตารางและแผนภูมิ 3 แสดงข้อมูลการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ 2560 และปี 2561 พบว่า
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 38,626 เล่ม มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยคือ
เดือนตุลาคม 2560 จานวน 5,096 เล่ม เดือนมีนาคม 260 จานวน 5,010 เล่ม และที่มีการยืมน้อยสุดคือ เดือน
มิถุนายน 2560 จานวน 1,322 เล่ม ตามลาดับ ส่วนปีงบประมาณ 2561 จานวน 29,066 เล่ม มีการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ (หนังสือ) เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยคือ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จานวน 3,561 เล่ม เดือนพฤศจิกายน
2561 จานวน 3,527 เล่ม และที่มีการยืมน้อยสุดคือ เดือน ธันวาคม 2561 จานวน 1,258 เล่ม ตามลาดับ
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สถิติการให้บริการอินเตอร์เน็ตและห้องคาราโอเกะและวีดีโฮออนดีมาน

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

อินเทอร์เน็ต
327
252
92
485
132
121
192
115
165
1,881

คาราโอเกะ
488
550
148
437
326
321
277
238
3,414
1,793
2,785

วีดีโอออนดีมาน
29
12
80
75
16
4
5
10
4
235

หน่วยนับ
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ข้อมูล ณ 16 กันยายน 2561
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สถิติการใช้ห้องประชุมต้นโมก

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

ภายใน
8
17
9
7
8
14
6
12
9
8
14
11
123

ภายนอก
2
1
1
6
3
1
5
19
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สถิติการใช้ห้องประชุมอาคาร 100 ปี

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

ห้องประชุมอาคาร 100 ปี
5
5
2
7
3
7
7
6
5
10
9
6
72

รายงานประจาปี พ.ศ.2561

19
สถิติการให้บริการลงทะเบียน Wi Fi
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

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

บริการลงทะเบียน Wi - Fi
13
17
13
16
7
4
4
1
75
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ผลการดาเนินกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับในปีงบประมาณ 2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ
ให้บริการวิชาการตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 12 โครงการ คือ
1. งานบริการวิชาการ
1.1 การอ่านเพื่อบริการชุมชน ครั้งที่ 1- 2/2561 กิจกรรมตามหาสุดยอดนักอ่าน
1.2 ส่งเสริมและเผยแพร่นิทรรศการหมุนเวียนโครงการตามพระราชดาริ (Traveling
Exhibition) ประจาปีงบประมาณ 2561
1.3 กิจกรรม “การพัฒนามาตรฐานการจัดการห้องสมุดเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”
1.4 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการห้องสมุดและฝึกยุวบรรณรักษ์”
1.5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน
2. งานวิทยบริการ
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจาปี 2561
2.2 กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(สืบค้นฐานข้อมูล)
ครั้งที่ 1
2.3 อบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Learning ครั้งที่ 1-2
2.4 กิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “กิจกรรมทาสื่อหนังสือเล่ม
ใหญ่ (Big Book)”
3. ด้านบริหารจัดการ
3.1 กิจกรรมงานส่งเสริมเรียนรู้ด้านห้องสมุด
3.2 กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2018”
3.3 กิจกรรมงานงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

รายงานประจาปี พ.ศ.2561

21
โครงการงานวิทยบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจาปี 2561
รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรัก ภูมิใจในภาษาและวรรณกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้
เยาวชนรักการอ่าน
2. เพื่อน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย
ระยะเวลา : วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
สถานที่จัดโครงการ : ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ช่วงเช้าห้อง 43010 และช่วงบ่ายห้อง
43011
ผลการดาเนินงาน :
ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการอ่าน การอ่านเพื่อการเรียนรู้ “อาลัยนายหลวง...ด้ วยภาษา
กลอน”
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1.1 รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
1.2 ลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
1.4 เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
1.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
2. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.1 สถานที่จัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
2.2 มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
3. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
3.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า
อยู่ในระดับมาก
3.2 ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับมาก
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ภาพกิจกรรม
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โครงการบริการวิชาการ
การอ่านเพื่อบริการชุมชน ครั้งที่ 1/2561 กิจกรรมตามหาสุดยอดนักอ่าน
รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. เยาวชนและประชาชนภายในชุมชนมีทักษะการอ่านหนังสือ
2. เยาวชนและประชาชนภายในชุมชนได้รับความรู้ใหม่ๆ ในการมีส่วนร่วมการ
สร้างนิสัยรักการอ่าน
ระยะเวลา : วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
สถานที่จั ดโครงการ : ณ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย ต. หอรัตนไชย อ. พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน :
กิจกรรมการอ่านเพื่อบริการชุมชน
1. การจัดทาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อบริการชุมชน
มีส่วนช่วยให้เยาวชนในท้องถิ่นมีนิสัยรักการอ่าน
อยู่ในระดับมาก
2. กิจกรรมต่างๆมีความเหมาะสมและสามารถพัฒนา
ความสามารถของเยาวชนและคนในท้องถิ่นให้มีนิสัยรักการอ่าน
และรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
อยู่ในระดับมาก
3. เยาวชนและคนในท้องถิ่นสามารถนาความรู้
ที่ได้จากการแสวงหาความรู้ไปใช้ในการเรียน
และในชีวิตประจาวัน
อยู่ในระดับมาก
4. ระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
5. ความพึงพอใจผู้ดาเนินงานโครงการทุกฝ่ายในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก

รายงานประจาปี พ.ศ.2561

24
ภาพกิจกรรม

รายงานประจาปี พ.ศ.2561

25
โครงการบริการวิชาการ
การอ่านเพื่อบริการชุมชน ครั้งที่ 2/2561 กิจกรรมตามหาสุดยอดนักอ่าน
รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. เยาวชนและประชาชนภายในชุมชนมีทักษะการอ่านหนังสือ
2. เยาวชนและประชาชนภายในชุมชนได้รับความรู้ใหม่ๆ ในการมีส่วนร่วมการ
สร้างนิสัยรักการอ่าน
ระยะเวลา : วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จัดโครงการ : ณ โรงเรียนประชาสามัคคี หมู่ที่ 8 ต. คลองตะเคียน อ. พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน :
กิจกรรมการอ่านเพื่อบริการชุมชน
1. การจัดทาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อบริการชุมชน
มีส่วนช่วยให้เยาวชนในท้องถิ่นมีนิสัยรักการอ่าน
อยู่ในระดับมาก
2. กิจกรรมต่างๆมีความเหมาะสมและสามารถพัฒนา
ความสามารถของเยาวชนและคนในท้องถิ่นให้มีนิสัยรักการอ่าน
และรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
อยู่ในระดับมาก
3. เยาวชนและคนในท้องถิ่นสามารถนาความรู้
ที่ได้จากการแสวงหาความรู้ไปใช้ในการเรียน
และในชีวิตประจาวัน
อยู่ในระดับมาก
4. ระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
5. ความพึงพอใจผู้ดาเนินงานโครงการทุกฝ่ายในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก
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โครงการงานวิทยบริการ
กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สืบค้นฐานข้อมูล) ครั้งที่ 1
รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ ค วามรู้ ในการใช้ฐ านข้อมูล ให้ กับนัก ศึก ษา อาจารย์และบุ คลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อฝึ กปฎิบัติการสื บค้นฐานข้อมูล ให้ กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลา : วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560
สถานที่จัดโครงการ : ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 100 ปี ห้อง 31104
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน :
ความคิดเห็นในการฝึกอบรมฐานข้อมูลออนไลน์
1. ด้านข้อมูลวิทยากร
1.1 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
1.2 สามารถอธิบายเนื้อหาความรู้ได้ชัดเจน
1.3 ใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย
1.4 สามารถตอบคาถามได้ตรงประเด็น
1.5 เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ
2.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ก่อน การอบรม
2.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
หลัง การอบรม
3. ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
3.1 นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาได้
3.2 สามารถให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้อื่นได้
3.3 มีความมั่นใจในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
4. ด้านประสิทธิภาพในการจัดอบรม
4.1 การให้บริการและการประสานงานอานวยความสะดวก
4.2 สถานที่มีความเหมาะสม
4.3 วัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
4.4 ระยะเวลาในการอบรมในความเหมาะสม
4.5 ท่านมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูล
4.6 ท่านคิดว่าควรให้มีการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก

อยู่ในระดับน้อย
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
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โครงการงานวิทยบริการ
กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สืบค้นฐานข้อมูล) ครั้งที่ 2
รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ ค วามรู้ ในการใช้ฐ านข้อมูล ให้ กับนัก ศึกษา อาจารย์และบุ คลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อฝึกปฎิบัติการสืบค้นฐานข้อมูลให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระยะเวลา : วันที่ 28 มีนาคม 2561
สถานที่จัดโครงการ : ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 100 ปี ห้อง 31104
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน :
ความคิดเห็นในการฝึกอบรมฐานข้อมูลออนไลน์
1. ด้านข้อมูลวิทยากร
1.1 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
1.2 สามารถอธิบายเนื้อหาความรู้ได้ชัดเจน
1.3 ใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย
1.4 สามารถตอบคาถามได้ตรงประเด็น
1.5 เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ
2.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ก่อน การอบรม
2.1 ความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
หลัง การอบรม
3. ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
3.1 นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาได้
3.2 สามารถให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้อื่นได้
3.3 มีความมั่นใจในการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
4. ด้านประสิทธิภาพในการจัดอบรม
4.1 การให้บริการและการประสานงานอานวยความสะดวก
4.2 สถานที่มีความเหมาะสม
4.3 วัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
4.4 ระยะเวลาในการอบรมในความเหมาะสม
4.5 ท่านมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูล
4.6 ท่านคิดว่าควรให้มีการฝึกอบรมสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับน้อย
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
อยู่ในระดับมาก
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โครงการด้านบริหารจัดการ
กิจกรรมงานส่งเสริมเรียนรู้ด้านห้องสมุด
รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของห้องสมุด ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวม
จัดเก็ข้อมูลสารสนเทศและสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือสืบค้นในรูปแบบ
ต่างๆ
3. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการพัฒนา
ตนเอง มีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์สนใจใฝ่รู้
ระยะเวลา : ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561
สถานที่จัดโครงการ : ณ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน :
ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมงานส่งเสริมเรียนรูด้ ้านห้องสมุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสาคั ญของห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศและหลักในการ
ค้นคว้า/ สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เครื่องมือสืบค้นในรูปแบบต่างๆ
3. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า เพื่ อ การพั ฒ นาตนเอง มี ค ว าม
รับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์สนใจใฝ่รู้
วิธีดาเนินกิจกรรม
* ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่จะนาขึ้นแขวนบนเว็บไซต์ งานส่งเสริมเรียนรู้ด้านห้องสมุดและ IT
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานบริการของห้องสมุดและงานบริการด้าน IT (แนบคู่มือ)
2. กฎระเบียบการเข้าให้ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์(แนบคู่มือ)
2.1 การสมัครสมาชิก
2.2 การยืม – คืนหนังสือ การเสียค่าปรับ
2.3 การฝากกระเป๋า การแต่งกาย การค้นกระเป๋า
2.4 ข้อห้ามต่างๆ
3. วิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ(แนบคู่มือ)
3.1 การสืบค้น OPCA
3.2 การสืบค้นการอ่าน E-Book
3.3 การสืบค้นการงานวิจัย – วิทยานิพนธ์
3.4 การสืบค้นฐานข้อมูล ภาษาอังกฤษ
4. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มหรือรายบุคคล
ได้ที่ : นางนภารัตน์ พุ่มพฤกษ์ โทรภายใน 2534
E-mail : pnaparat@aru.ac.th หรือ inBox
* กาหนดให้ นักศึกษาประจาปีการศึ กษา 2560 ศึกษาข้อมู ลที่สานักวิท ยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้จัดทาบนเว็บไซต์
ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ นั ก ศึ ก ษาท าแบบทดสอบจากคณะกรรมการ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
ประเมินผล
ดาเนินการทดสอบโดยคณะกรรมการทีมงานกิจการนักศึกษา
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โครงการด้านบริหารจัดการ
กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2018”
รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสาคัญของสานักวิ ทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์และเป็นการกระตุ้นนิสัยรักการอ่าน
2. เพื่อส่งเสริมนิสัยการใฝ่รู้ ใฝ่เรียนของนักศึกษาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีส่วนร่วมในการคัดเลื อกหนังสือและเสนอ
หนังสือให้ตรงกับความต้องการ
4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดท้องถิ่นนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ระยะเวลา : วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สถานที่จัดโครงการ : ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน :
ความพึงพอใจต่อโครงการด้านบริหารจัดการกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair
2018”
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1.1 รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมากที่สุด
1.2 ลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
1.4 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
อยู่ในระดับมาก
1.5 เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
1.6 ความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
2. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.1 สถานที่จัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมากที่สุด
2.2 มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
3. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม
3.1 สถานที่จัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
3.2 มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
3.3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมากที่สุด
4. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า
อยู่ในระดับมากที่สุด
4.2 ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อการศึกษาต่อไป
อยู่ในระดับมาก
5. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
อยู่ในระดับมากที่สุด
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โครงการด้านบริหารจัดการ
กิจกรรมงานงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการจัดบริการของสานักวิทยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวปฏิบัติในการเข้าใช้สานาวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแหล่งจัดเก็บและให้บริการทรั พยากรสารสนเทศแต่ละ
ประเภทในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะเวลา : วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561
สถานที่จัดโครงการ : ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน :
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1.1 รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
1.2 ลาดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
1.4 เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
1.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมาก
2. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.1 สถานที่จัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมากที่สุด
2.2 มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม
3.1 สถานที่จัดกิจกรรม
อยู่ในระดับมากที่สุด
3.2 มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด
4. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า
อยู่ในระดับมากที่สุด
4.2 ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อการศึกษาต่อไป
อยู่ในระดับมากที่สุด
5. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
อยู่ในระดับมาก

รายงานประจาปี พ.ศ.2561

35
ภาพกิจกรรม

รายงานประจาปี พ.ศ.2561

36
โครงการงานวิทยวิชาการ
กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Learning ครั้งที่ 1
รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความสามารถในการสร้างห้องเรียนออนไลน์
2. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์
ระยะเวลา : วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561
สถานที่จัดโครงการ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน :
ความคิดเห็นในการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Learning
1. ด้านข้อมูลวิทยากร
1.1 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
อยู่ในระดับมาก
1.2 สามารถอธิบายเนื้อหาความรู้ได้ชัดเจน
อยู่ในระดับมาก
1.3 ใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย
อยู่ในระดับมาก
1.4 สามารถตอบคาถามได้ตรงประเด็น
อยู่ในระดับมาก
1.5 เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
2. ด้านความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน (E- Learning)
2.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ(E- Learning)
ก่อน การอบรม
อยู่ในระดับปานกลาง
2.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ(E- Learning)
หลัง การอบรม
อยู่ในระดับมาก
3. ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์การเรียนการสอน (E- Learning)
3.1 ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติการเรียนการสอนได้ อยู่ในระดับมากที่สุด
3.2 ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบสื่อการเรียนการสอน E-learning
อยู่ในระดับมาก
3.3 ความยาก-ง่ายการใช้งานระบบสื่อการเรียนการสอน E-learning
อยู่ในระดับปานกลาง
4. ด้านประสิทธิภาพในการจัดอบรม
4.1 การให้บริการและการประสานงานอานวยความสะดวก
อยู่ในระดับมาก
4.2 สถานที่มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
4.3 วัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
4.4 ระยะเวลาในการอบรมในความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
4.5 ท่านมีความพึงพอใจในการฝึกอบรม
อยู่ในระดับมาก
4.6 ท่านคิดว่าควรให้มีการฝึกอบรม
อยู่ในระดับมาก
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38
โครงการงานวิทยวิชาการ
กิจกรรมอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Learning ครั้งที่ 2
รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ความสามารถในการสร้างห้องเรียนออนไลน์
2. เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์
ระยะเวลา : วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561
สถานที่จัดโครงการ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน :
ความคิดเห็นในการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Learning
1. ด้านข้อมูลวิทยากร
1.1 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
อยู่ในระดับมาก
1.2 สามารถอธิบายเนื้อหาความรู้ได้ชัดเจน
อยู่ในระดับมาก
1.3 ใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย
อยู่ในระดับมาก
1.4 สามารถตอบคาถามได้ตรงประเด็น
อยู่ในระดับมาก
1.5 เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
2. ด้านความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน (E- Learning)
2.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ(E- Learning)
ก่อน การอบรม
อยู่ในระดับปานกลาง
2.1 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ(E- Learning)
หลัง การอบรม
อยู่ในระดับมาก
3. ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์การเรียนการสอน (E- Learning)
3.1 ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติการเรียนการสอนได้ อยู่ในระดับมากที่สุด
3.2 ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบสื่อการเรียนการสอน E-learning
อยู่ในระดับมาก
3.3 ความยาก-ง่ายการใช้งานระบบสื่อการเรียนการสอน E-learning
อยู่ในระดับปานกลาง
4. ด้านประสิทธิภาพในการจัดอบรม
4.1 การให้บริการและการประสานงานอานวยความสะดวก
อยู่ในระดับมาก
4.2 สถานที่มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
4.3 วัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
4.4 ระยะเวลาในการอบรมในความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
4.5 ท่านมีความพึงพอใจในการฝึกอบรม
อยู่ในระดับมาก
4.6 ท่านคิดว่าควรให้มีการฝึกอบรม
อยู่ในระดับมาก
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40
โครงการบริการวิชาการ
กิจกรรม : ส่งเสริมและเผยแพร่นิทรรศการหมุนเวียนโครงการตามพระราชดาริ
(Traveling Exhibition) ประจาปีงบประมาณ 2561
รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทาป้ายนิทรรศการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามพระราชดาริ
2. เพื่อ จั ดแสดงป้ายนิท รรศการเผยแพร่ความรู้ ในโรงเรียนและหมุนเวี ยนไปใน
สถานที่ต่างๆ ในชุมชนในท้องถิ่น
3. เพื่อจัดแสดงและสาธิตความรู้ที่ส่งเสริมงานอาชีพ การดาเนินชีวิต งานอดิเรกฯลฯ
ระยะเวลา : วันที่ 25-26 มีนาคม 2561
สถานที่
: ณ ชุมชนบ้านลาว อ.ไชโย จ.อ่างทอง และชุมชนบ้านคลองทราย อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน :
1. ท่านคิดว่าสถานที่ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่นิทรรศการหมุนเวียน
โครงการตามพระราชดาริมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ท่านคิดว่าระยะเวลา/ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมเผยแพร่นิทรรศการหมุนเวียน
โครงการตามพระราชดาริมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ท่านคิดว่าผลงานที่นามาจัดกิจกรรมเผยแพร่นิทรรศการหมุนเวียน
โครงการตามพระราชดาริได้รับความรู้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในระดับมาก
4. ท่านคิดว่าควรให้มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่นิทรรศการหมุนเวียน
โครงการตามพระราชดาริ
อยู่ในระดับมาก
5. ความพึงพอใจผู้ดาเนินงานโครงการทุกฝ่ายในการให้บริการ
อยู่ในระดับมากที่สุด

รายงานประจาปี พ.ศ.2561

41
ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มีนาคม 2561 ชุมชนบ้านคลองทราย อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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42
โครงการบริการวิชาการ
กิจกรรม “การพัฒนามาตรฐานการจัดการห้องสมุดเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น”
รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนและการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริห ารจัดการห้ องสมุดให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
ระยะเวลา : วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 และ12-15, 29 ธันวาคม 2560
สถานที่จัดโครงการ : ณ โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง หมู่ที่ 2 ตาบลดอนหญ้านาง
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน :
1. ด้านสภาพแวดล้อม
1.1 โครงการการพัฒนามาตรฐานการจัดการห้องสมุดเพื่อการศึกษาในท้องถิ่น
มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
1.2 โครงการนี้ได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนในการพั ฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการ
อ่านและมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง
และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
อยู่ในระดับมาก
2. ด้านปัจจัย
2.1 บุคลากรที่ดาเนินการตามโครงการ มีความเหมาะสมและเพียงพออยู่ในระดับมาก
2.2 ระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
2.3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
3. ด้านกระบวนการ
3.1 กิจ กรรมและวิธีการดาเนินการตามโครการ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน
การเขียน มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
อยู่ในระดับมาก
3.2 กิจกรรมตามโครงการนี้ ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ผู้ป กครอง และชุมชน
อยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลผลิต
4.1 โครงการเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และควรให้มีการ
ดาเนินการต่อไป
อยู่ในระดับมาก
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44
โครงการบริการวิชาการ
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการห้องสมุดและฝึกยุวบรรณรักษ์”
รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดให้ครูและนักเรียน มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน
2. เพื่อสร้างบรรณารักษ์และยุวบรรณารักษ์ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของตนเองได้
3. เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับครู นักเรียนต่อการให้บริการของห้องสมุด
และเป็นการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชน
ระยะเวลา : วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สถานที่ จั ด โครงการ :
ณ อาคารบรรณราชนคริ น ทร์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ม.ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน :
1. ด้านข้อมูลวิทยากร
1.1 . การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
อยู่ในระดับมากที่สุด
1.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก
1.3 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อื่นๆ
2.1 ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม
อยู่ในระดับมากที่สุด
2.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
อยู่ในระดับมากที่สุด
2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
2.4 เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
3.1 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการห้องสมุดโรงเรียนและ
ส่งเสริมการอ่านได้
อยู่ในระดับมากที่สุด
3.2 สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
อยู่ในระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ด้วยค่ะหนาวมาก
2. ควรจัดกิจกรรมที่ห้องสมุดชั้น 1 เปิดเพลง got 7 มีกิจกรรมแบบสุดๆ บ่อยๆ โดยเฉพาะเรื่องการ
ประดิษฐ์และพาเดินตามที่ต่างๆ
3. อยากให้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มจานวนครั้ง
4. อยากให้จัดกิจกรรมห้องสมุดแบบนี่บ่อยๆ
5. ให้มีการอบรมจานวนนักเรียนมากกว่านี้
6. อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้โดยนานักเรียนมาร่วมด้วย การอบรมการจัดทาหนังสือป๊อบอัพ หนังสือ
สามมิติ และหนังสือเล่มเล็ก
7. เปิดโอกาสการลงไปช่วยพัฒนางาน/กิจกรรมห้องสมุดให้กับหลายโรงเรียนเพิ่มค่ะ พวกเราจะได้รับสิ่ง
ดีๆ เพิ่มมากขึ้น ขอบคุณมากค่ะ
8. ควรจัดอบรมลักษณะส่งเสริมการอ่านทุกปีค่ะ
9. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ได้รับความรู้หลาย ถ้ามีการอบรมเกี่ยวกับจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาห้องสมุดอยาก
มาเข้าร่วมอีก ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะ

รายงานประจาปี พ.ศ.2561

45
ภาพกิจกรรม

รายงานประจาปี พ.ศ.2561

46
โครงการบริการวิชาการ
กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน
รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน
2. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ให้กับนักเรียน และนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย
3. เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งเสริมการอ่านสาหรับเยาวชนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลา : วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
สถานที่จัดโครงการ :
ณ ห้องประชุมต้นโมก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลการดาเนินงาน :
1. ด้านวิทยากร
1.1 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
อยู่ในระดับมาก
1.2 สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
อยู่ในระดับมาก
1.3 ใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย
อยู่ในระดับมาก
1.4 สามารถตอบคาถามได้ตรงประเด็น
อยู่ในระดับมาก
1.5 เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
2. ด้านความรู้ความเข้าใจ
2.1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจ ก่อน
การอบรม
อยู่ในระดับปานกลาง
2.2 ท่านมีความรู้ความเข้าใจ หลัง
การอบรม
อยู่ในระดับมาก
3. ด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
3.1 ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับมาก
3.2 ความยาก-ง่ายการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน “เล่านิทานรูปแบบดิจิทัล (Storytelling)”
โดยการใช้ Tablet, โทรศัพท์มือถือ
อยู่ในระดับมาก
3.3 ท่านมีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ อยู่ในระดับมาก
4. ด้านประสิทธิภาพในการจัดอบรม
4.1 การให้บริการและการประสานงานอานวยความสะดวก
อยู่ในระดับมาก
4.2 สถานที่มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
4.3 วัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
4.4 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก
4.5 ท่านมีความพึงพอใจในการฝึกอบรม
อยู่ในระดับมาก
4.6 ท่านคิดว่าควรให้มีการฝึกอบรมต่อไป
อยู่ในระดับมาก
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รายงานผลการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้ที่ได้รับในปี พ.ศ.2561 นั้น คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยใช้ชื่อกลุ่ม (Arit Km Team) มีความเห็นให้แต่ละ
หน่วยงานบริการซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วย 12 งาน คือ
1. หน่วยงานวิทยวิชาการ (บริการสื่อโสตทัศน์ และบริการวิชาการ)
2. หน่วยงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ (บริการยืม – คืนบริการวารสารฯ และบริการ
จดหมายเหตุฯ)
3. หน่วยงานบริการงานสานักงาน (งบประมาณ และงานบริการอาคารสถานที่)
4. หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ( บริการจัดซื้อจัดหาสารสนเทศ และบริการจัด
หมวดหมู่สารสนเทศ)
5. หน่วยงาน IT (งานศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย งานระบบสารสนเทศ และงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) ดังรายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม KM ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอานวยการการจัดการความรู้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
ประธาน
2. อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
รองประธาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย กรรมการ
4. อาจารย์อธิบ
โพทอง
กรรมการ
5. นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. นายนิทัศน์
รสโอชา
กรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
กรรมการ
3. นางกัลยา
จันทร์โชติ
กรรมการ
4. นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์
กรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์
ต่อดอก
กรรมการ
6. นายนายจิรทีปต์
น้อยดี
กรรมการ
7. นางสาวนัยนา
เพียรคงทอง กรรมการ
8. นางสาวเมตตา
สังข์ทอง
กรรมการ
9. นางละเอียด
รามคุณ
กรรมการ
10. นายณเรศณ์
จิตรัตน์
กรรมการ
11. นางสาวฐิติรัตน์
ขาวบริสุทธิ์
กรรมการ
12. นายมานิช
โชติช่วง
กรรมการ
13. นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ กรรมการ
14. นายเจษฎา
สุขสมพืช
กรรมการ
15. นายอนนต์
พงษ์สวัสดิ์
กรรมการ
16. นายสายชน
คงคะพันธ์
กรรมการ
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17. นายธีระ
18. นายกสิพงษ์
19. นางสาวยุธิดา
20. นางศิริรัตน์
21. นายวรพจน์
22. นายอานาจ
23. นางสาวมัทนียา
24. นางสาวชลธิชา

เอ็งวงษ์ตระกูล
กสิพันธ์
เข็มปัญญา
โพธิ์ภิรมย์
วรนุช
แก้วภูผา
หามาลัย
สว่างอารมณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ความรู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(Arit Km Team) 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตามที่ประชุมรับทราบคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Arit Km Team) แผนการจัดทาการจัดการความรู้ KM ของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ผู้ดาเนินการจัดการความรู้ (นางนภารัตน์ พุ่มพฤกษ์ )
คณะกรรมการจัดการความรู้เสนอ คือ
1) แผนการการจัดการความรู้ KM ได้จัดทาปฏิทิน ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมการ
จัดการความรู้
2) แผนการการจัดการความรู้ KM สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณ 2561 สาหรับ
การดาเนินงานตามในระยะเวลาที่กาหนด
3) มอบหมายคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในหน่ ว ยงานบริ ก ารให้ ก าหนดประเด็ น เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมการจั ด การความรู้ ใ น
ปีงบประมาณ 2561 โดยจัดให้มีการประชุม เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหา
ประเด็นของการทา KM ซึ่งประเด็นที่สรุปได้คือ“One Stop service” โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
คณะกรรมการ KM
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2561
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คณะทีมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายชื่อ
นายนิทัศน์ รสโอชา
นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
นางกัลยา จันทร์โชติ
นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
นางสาวเมตตา สังข์ทอง
นางละเอียด รามคุณ
นายณเรศณ์ จิตรัตน์
นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์
นายมานิช โชติช่วง
นายภูวนาถ นาควรรณกิจ
นายเจษฎา สุขสมพืช
นายสายชน คงคะพันธ์
นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา
นางศิริพร แจ่มจารัส
นางนภารัตน์ พุ่มพฤกษ์
นางยุพิน กิจที่พึ่ง
นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน

หน่วยงาน
จัดนิทรรศการหมุนเวียน,บริการสื่อโสตทัศน์
บริการยืม – คืน
บริการงานสานักงาน
ห้องสมุดมนุษย์
บริการจดหมายเหตุฯ
จัดซื้อจัดหาสารสนเทศ
วิเคราะห์หมวดหมู่สารสนเทศ
จัดซื้อจัดหาสารสนเทศ
บริการด้านไอที
เลขานุการ
บริการด้านไอที
บริการอินเทอร์เน็ต
บริการด้านไอที
บริการด้านไอที
บริการวิทยานิพธน์และสิ่งพิมพ์รัฐบาล
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ,บริการวิชาการ
วิทยวิชาการ,ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด KM
ผู้รับผิดชอบประกันคุณภาพ
บันทึกการประชุม

2. สมาชิกชุมชนนักปฎิบัติ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ได้รับ ในการนาเข้าสู่กระบวนการการจัดการความรู้เพื่อการ
สร้างกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน โดยดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน รวมทั้งเกิดการขยายผลออกไปอย่างกว้างขวางนั้น ต้องอาศั ยทักษะและความสามารถของ
สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งสมาชิก ต้องร่วมวางแผนการจัดทากิจกรรมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
องค์ความรู้ ช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหา จัดทารวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น สร้างและพัฒนาในเชิง
ประจักษ์ ประเมินผลการทางานเพื่อประโยชน์สูงสุด
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จัดทาปฏิทิน แผนการกาหนดระยะเวลาการจัดการความรู้ KM 2561
ลาดับที่

กิจกรรมการจัดการความรู้(KM)

1
1.1

การบ่งชี้ความรู้
- ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการ
KM เพื่อกาหนดแผน ขอบเขต และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้
- แต่งตั้ งคณะกรรมการการบริห าร
จัดการการจัดการความรู้ (KM)
- ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
ครั้งที่ 1 ของหน่วยงานฝ่ายงานต่างๆ
ในประเด็ น “การบริ ก ารเชิ ง รุ ก ”
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.2

1.3

1.4

2
2.1
3
3.1

ระยะเวลา

เป้าหมาย/
เอกสาร

ตัวชี้วัด

ม.ค.61
ม.ค.61
ม.ค.61

- ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
21 ก.พ.61
ครั้งที่ 2 ของหน่วยงานบริการ ด้าน
IT และด้านห้องสมุด“การบริการเชิง
รุก” สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
27 ก.พ.61
ครั้งที่ 3 ของหน่วยงานบริการ ด้าน
IT และด้านห้องสมุด ““การบริการ
เชิ ง รุ ก ” ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ - วางระบบ
One Stop service
การสร้างและแสวงหาความรู้
ครั้งที่ 4 ค้น คว้ าและศึ กษาเพิ่ม เติ ม 4 เม.ย.61
จากเวที แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้จ ากการ
เล่าประสบการณ์และกิจกรรมต่างๆ
การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
ครั้งที่ 5 กาหนดหมวดหมู่
21 เม.ย.61
องค์ ค วามรู้ ที่ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ น
ประเด็นรวบรวมองค์ความรู้
“การบริ ก ารเชิ งรุ ก ” ส านั ก วิ ท ย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วางระบบ One Stop service
การให้บริการขั้นพื้นฐาน

- ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
การบริ ห ารจั ด การการจั ด การ
ความรู้ (KM)
- ประเด็น “การบริการเชิงรุก”
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่ม
เป้าหมาย

- คณะกรรมการการ
บริ ห ารการจั ด การการ
จัดการความรู้ (KM)
- ค า สั่ ง - ค ณ ะ ตั ว แ ท น จ า ก
เ ล ข ที่ หน่วยงานบริการที่ ด้าน IT
03/2561 และด้านห้องสมุด
- ประเด็น - ค ณ ะ ตั ว แ ท น จ า ก
ความรู้
หน่วยงานบริการที่ ด้าน IT
และด้านห้องสมุด
- ค ณ ะ ตั ว แ ท น จ า ก
หน่วยงานบริการที่ ด้าน IT
และด้านห้องสมุด
คณะตั ว แทนจาก
หน่วยงานบริการที่ ด้าน IT
และด้านห้องสมุด

ความรู้เพิ่มเติมที่ได้รับ
- การแลกเปลี่ยนความรู้
- การเข้ารับการอบรม
หมวดหมู่องค์ความรู้ที่กาหนด

จานวน
5 ชุด

- ค ณ ะ ตั ว แ ท น จ า ก
หน่วยงานบริการที่ ด้าน IT
และด้านห้องสมุด
- ค ณ ะ ตั ว แ ท น จ า ก
หน่วยงานบริการที่ ด้าน IT
และด้านห้องสมุดนาไปใช้
1.การให้ บ ริ ก ารห้ อ ง
ประชุม (ห้องสมุด -กัลยา,
IT – ฐิติรัตน์)
2 . ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรสารสนเทศ
-ก า ร สื บ ค้ น ห นั ง สื อ
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ลาดับที่

กิจกรรมการจัดการความรู้(KM)

เป้าหมาย/
เอกสาร

ตัวชี้วัด

พ.ค.61

ประมวลและกลั่นกรองความรู้ที่
กาหนด

พ.ค.61

องค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่
- นาไปปฏิบัติ
- การบริการ
- แบบอย่างที่ดี

- ค ณ ะ ตั ว แ ท น จ า ก
หน่วยงานบริการที่ ด้าน IT
และด้านห้องสมุด
- ผู้ใช้บริการ

พ.ค.61

- การประชุม/อบรมการจัดการ - หลั ก ฐาน
ความรู้
การบริการ
- การประชุม/อบรมปฏิบัติการ
การจัดการความรู้

- ค ณ ะ ตั ว แ ท น จ า ก
หน่วยงานบริการที่ ด้าน IT
และด้านห้องสมุด
- ผู้ใช้บริการ

(แนวปฏิบัติของผู้ให้บริการ)
1. ยิ้มพร้อมกล่าวคาสวัสดีทักทาย
2. ติดต่อเรื่องอะไรคะ/ครับ
3. มีอะไรให้ช่วยไหมคะ/ครับ
4. แนะนาข้อมูลเบื้องต้น
5. วัด ระดั บความส าเร็ จของการ
ให้บริการ

4
4.1
5
5.1

6
6.1
6.2
6.3

การประมวลและกลั่นกรองความรู้
ครั้งที่ 6 ประชุมคณะกรรมการการ
บริ ห ารจั ด การการจั ด การความรู้
(KM)
การเข้าถึงความรู้
ครั้งที่ 7 ช่องทางการประชาสัมพันธ์
1. เว็บไซต์ http://aru.ac.th
2. facebook : arit.aru.ac.th
3. บอรด์ สวท.
4. ข่าวประชาสัมพันธ์ aru
5. จัดทาคู่มือประจาจุดบริการ
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ครั้งที่ 8 จัดประชุม/อบรมการจัดการ
ความรู้ให้กับบุคลากรภายในสานัก ฯ
- จั ด ประชุ ม /อบรมปฏิ บั ติ ก ารการ
จัดการความรู้/ติดตามผลการบริการ
ด้าน IT และด้านห้องสมุด
- จัดเวที/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

กลุ่ม
เป้าหมาย
(อรรถสิทธิ์)
-การสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล
(นภารัตน์)
-การสมัครสมาชิก
(อรรถสิทธิ์)
-การยืมต่อ
(อรรถสิทธิ์)
-การตรวจสอบข้ อ มู ล
สมาชิก (อรรถสิทธิ์)
-การจั ด หาทรั พ ยากร
สารสนเทศ (นัยนา)
-บ ริ ก า ร สื บ ค้ น
วิทยานิพนธ์ (ยุธิดา)
-บริการสืบค้นบทความ
วารสาร (จิรทีปต์)
3 . บ ริ ก า ร e-mail,
(google App for
education) (เจษฎา)
คณะตัวแทนจากหน่วยงาน
บริการที่ ด้าน IT
และด้านห้องสมุด

ระยะเวลา

- กิ จ กรรมเวที / แลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ฯ
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ลาดับที่

กิจกรรมการจัดการความรู้(KM)

7
7.1

การเรียนรู้
- วิเคราะห์องค์ความรู้จากแนวปฏิบัติ
ที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น
วิ ธี ก ารหรื อ นวั ต กรรมที่ ไ ด้ จ ากการ
จัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่ สานักฯ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม
- ขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงาน
ต่างๆประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
- ส รุ ป ผล สั ม ฤทธิ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต า ม
เป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ในประเด็ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ห รื อ ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง
หน่วยงาน

7.2

7.3

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/
เอกสาร

กลุ่ม
เป้าหมาย

พ.ค.61

- มี ผู้ เ ข้ า ช ม ใ น ช่ อ ง ท า ง - จานวน
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ประเด็น 50 คน
ความรู้ฯ

- บุคลากรของสานัก ฯ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร /
บุคคลภายนอก

2561

- ผลงานที่เผยแพร่

- หน่วยงานภายนอก

2561

- เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น ส รุ ป - จานวน
ประมวลผลการจัดการความรู้ 1 เล่ม

- เผยแพร่

- ผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 การดาเนินงานจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน
1. การกาหนดตัวบ่งชี้ความรู้
ผู้บริหารและคณะกรรมการได้ประชุมในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30
น. ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เรื่องกาหนดประเด็นปัญหาการ
จัดการความรู้ KM พ.ศ.2561 จากการนาเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ดาเนินการในหัวข้อประเด็น
“One Stop service”
*** การได้มาซึ่งประเด็น “One Stop service” เป็นการต่อยอดในการจัดการความรู้
2560 ได้ปฏิบัติงาน “การบริการเชิงรุก” มีบริการนอกสถานที่ทั้ง 4 คณะ ในทุกวันพุธ ระยะเวลา
09.00 – 11.00 น. และ งดบริการวันปิดทาการ วันสอบ และวันปิดเทอม งานบริการที่ได้ออกบริการ
ทั้ง 4 คณะ คือ -การแนะนาหนังสือใหม่พร้อมทั้ งรับข้อเสนอแนะหนังสือใหม่ –การสมัครสมาชิก –
การยืม – ด้วยตนเอง – การสืบค้นฐานข้อมูล และ– การให้คาปรึกษาและตอบปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการให้ บ ริ ก าร คื อ บุ ค ลากรไม่ ส ามารถตอบค าถามในส่ ว นงานอื่ น ๆได้ แต่ ต อบค าถามหรื อ
ให้บริการเฉพาะงานที่ตนรับผิดชอบ หรือให้บริการอื่ นๆได้ จึ่งทาให้งานบริการต้องรอเกิดความล่าช้า
ไม่สะดวกต่อผู้ใช้บริการ เพราะต้องเพิ่มเวลาของการสอบถามเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ จึงมีการวิเคราะห์ ใน
การพัฒนาการทางานของเรา สิ่งหนึ่งที่จะทาให้เราก้าวหน้าและมีการพัฒนาก็คือเรื่อง เป้าหมายใน
การทางาน การกาหนดเป้าหมายในการทางานเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีและต้องปฏิบัติ แล้วเราจะ
กาหนดเป้าหมายการทางานอย่างไร ในการทางาน ต้องมีเกณฑ์ และตัวชี้วัด เราจะทาอย่างไรให้การ
ทางานของเราผ่านเกณฑ์หรือตัวชี้วัด หรือทีเรียกว่า kPIs ได้ ก็ต้องมีการนาระบบประกันคุณภาพ ของ
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การจัดการความรู้ในกระบวนการคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของเราที่เป็น
แนวทางสู่แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสร้างและการแสวงหาความรู้ คือ การ
สารวจประเด็นและการค้นหาความรู้จากแหล่งข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการดาเนินกิจกรรมเมื่อสารวจ
แล้วเห็นว่าความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอก็ต้องไปแสวงหามาเพิ่มเติมให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ มากที่สุดโดย
เชิญคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ประชุม ครั้งที่ 4/2561 ในวัน 4 เมษายน 2561 และได้มี
การก าหนดประเด็ น ความรู้ แ ละเป้ า หมายของการจั ด การความรู้ (KM) ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีการสรุปประเด็นที่สาคัญ
เพื่อพัฒนาการทางานและต่อยอด KM ของปีที่ผ่านมาคือ “One Stop service” เพื่อการพัฒนา
บุคลากรจุดบริการให้มีศักยภาพในการให้บริการ
***“One Stop service” ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งในตอนต้น
หน่วยงานได้ทดลองนางานบริการทั้ง 7 หน่วยงานมากาหนดในการปฏิบัติ One Stop service ผล
ปรากฎว่าบุคลากรของหน่วยงานเกิดความสับสนเพราะหลายงานมากเกินไป ซึ่งจานวนที่ทดลอง
ปฏิบัติ 11 งาน จึงทาให้เกิดการแสวงหาความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ในงานที่จาเป็นที่บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี ผลคืองานที่เกิดจากการบริการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จานวน 5 งาน
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
สานักวิทยบริการฯ ดาเนินการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การทางานที่เมื่อได้ความรู้มา
เพี ย งพอแล้ ว ก็ น ามาจั ดหมวดหมู่ ให้ ชัด เจน และจัด เก็ บ ไว้ ในรูป แบบต่า งๆ ซึ่ งคณะนี้ อยู่ ระหว่ า ง
ดาเนินการเพราะทีมงานยังคงต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปกลั่นกรองจนได้องค์ความรู้ที่แท้จริง
นามาจัดการระบบ ซึ่งขณะนี้ได้ทาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วจานวน 8 ครั้ง โดยประชุมครั้งที่ 1/2561
ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 การกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
(KM) ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2561 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาแนวทางบริการเชิง
รุกของแต่หน่วยงาน ครั้งที่ 3/2561 ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แนวทางของการสรุปประเด็น
ของการบริการเชิงรุกของแต่งาน ครั้งที่ 4/2561 ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ ของสานักวิทยบริการฯ
ได้ ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น สรุ ป ผลได้ คื อ ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงาน ก าหนดบทบาทของการ
“บริการเชิงรุก” จัดทาคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีบริการเชิงรุก ตามภาระงานที่ปฏิบัติซึ่งสามารถกาหนดได้
ถึง 11 งาน ครั้งที่ 5/2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 สรุปการปฏิบัติการกรองเพื่อจัดทา
เอกสารเป็นองค์ความรู้ในหัวข้อ“One Stop service” โดยจัดทาคู่มือด้านกระบวนการให้บริการ 5 ด้าน
1. ด้านการใช้ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Matrix ILS ในการบริการสมัครสมาชิกและการ
บริการยืม – คืนด้วยตนเอง
2. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูล
3. ด้านการบริการจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรสารสนเทศ
4. ด้านการบริการช่วยค้นคว้า วิจัยและวิทยานิพนธ์
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5. ด้านบริการฐานข้อมูลวารสาร
วัตถุประสงค์ของการทาคู่มือเพื่อให้จุดบริการนาไปใช้บริการ และจะมีการทาแบบสอบถาม
และข้อเสนอแนะจากผู้ให้บริการว่าคู่มือที่ใช้มีผลสัมฤทธิ์และสามารถช่วยให้งานบริการเป็น “One
Stop service”ได้หรือมีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม จากนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนและนาเสนอข้อที่
ต้องแก้ไขในครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และสรุปจัดพิมพ์ทาเล่ม พร้อมทั้งเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ จากนั้นจะมีการเพิ่มเติมให้บุคลากรได้การถ่ายทอดองความรู้ในครั้งที่ 7/2561 ในวันที่
23 พฤษภาคม 2561 และทาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกในครั้งที่ 8/2560 ในวันที่
23 มิถุนายน 2561
4. การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้
สานั กวิทยบริ การฯ ประชุมประมวลและกลั่ นกรองความรู้ ต้องนาความรู้ที่จัดเก็บเป็น
หมวดหมู่ไว้แล้วมาทบทวน กลั่นกรอง ให้สามารถนาไปใช้ได้จริงและมีผลสัมฤทธิ์
***การประมวลความรู้ ที่ได้จากกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรในรูปแบบคู่มือที่ผู้
ปฏิบั ติส ามารถเรีย นรู้ และปฏิบั ติงานได้ทันที่ ซึ่งขณะที่ดาเนินงานการประมวลและกลั่นกรององค์
ความรู้ หน่วยงานทาการปรับคู่มือไปด้วย 3 ครั้งโดยการใช้ภาษาการเรียบเรียงขั้นตอนการทางานทั้ง
5 งานที่ให้บริการ“One Stop service”เกิดความเข้าใจตรงกันในกลุ่มผู้ให้บริการและสามารถทาไป
ปฏิบัติได้
5. การเข้าถึงองค์ความรู้
สานักวิทยบริการฯ มีการเข้าถึงความรู้ต้องมีการจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางช่องทาง
ต่างๆที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ ว และทั่วถึงโดยได้มีการ
เตรียมพร้อม ในส่วนของหน้าเว็บเพ็จ เอกสารเผยแพร่ และช่องทางอื่นๆด้วยต่อไป
***สานักวิทยบริการฯ มีการเข้าถึงความรู้ โดยการถ่ายทอดโดยตรงแล้ว มีการจัดช่องทาง
เผยแพร่ความรู้ทางช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ http://arit.aru.ac.th ในส่วนของการ
ประเมินคุณภาพอีกด้วย
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
สานักวิทยบริการฯ มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ การจัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายองค์ความรู้และการที่ได้คาชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา แผนการ
ปฏิบัติการ สานักวิทยบริการฯ ขณะนี้ได้มีหน่วยงานเข้าร่วมการเป็นเครือข่ายทางด้านบริการวิชาการ
จึงมีความต้องการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งบุคลากร และหน่วยงานภายในและภายนอกด้วย
***สานักวิทยบริการฯ มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน
และมีแผนแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ หน่วยงานภายนอกกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่รวมกิจกรรมอีก
ด้วย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
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7. การเรียนรู้
สานักวิทยบริการฯ มีการเรียนรู้ สามารถกาหนดให้บุคลากรในองค์กรต้องใช้ KM เข้ามา
ช่วยในการทางานเพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพ โดย อาจกาหนดเป็นนโยบาย จากผู้บริหารขององค์กร
ก็ได้ขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 7 ขั้นตอนนี้ เมื่อลงมือปฏิบัติจริง
คณะกรรมการทางานการจัดการความรู้ ของสานักวิทยบริการฯ มีความคิดเห็นให้แต่ละ
หน่วยงานบริการ ซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วย 13 งาน คือ
1. หน่วยงานวิทยวิชาการ (บริการสื่อโสตทัศน์ และบริการวิชาการ)
2. หน่ ว ยงานบริ ก ารทรั พ ยากรสารสนเทศ (บริ ก ารยื ม –คื น บริ ก ารวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องงานวิทยานิพนธ์ และงานบริการจดหมายเหตุฯ)
3. หน่วยงานบริการงานสานักงาน (งานงบประมาณ และงานบริการอาคารสถานที่)
4. หน่วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ( บริการจัดซื้อจัดหาสารสนเทศ และบริการจัด
หมวดหมู่สารสนเทศ)
5. หน่วยงาน IT (งานศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย งานระบบสารสนเทศ และงานบริก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์
1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้
ความรู้ที่ได้เอกสารเป็นองค์ความรู้ในหัวข้อ “One Stop service” โดยจัดทาคู่มือด้าน
กระบวนการให้บริการ 5 ด้าน
1. ด้านการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix ILS ในการบริการสมัครสมาชิกและการ
บริการ ยืม – คืนด้วยตนเอง
2. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูล
3. ด้านการบริการจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรสารสนเทศ
4. ด้านการบริการช่วยค้นคว้า วิจัยและวิทยานิพนธ์
5. ด้านบริการฐานข้อมูลวารสาร
2. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2.1 ภายในหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริการจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หน่วยงานของการดาเนินการ KM 2561 โดยมีการกาหนดให้ดาเนินโครงการตามกระบวนการ
ให้บริการแบบ “One Stop Service” ที่สามารถอานวยความสะดวกสาหรับให้บริการการใช้
ห้องสมุดแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ภายนอกหน่วยงานนาไปใช้ในงานบริการภายนอกหน่วยงานรวมทั้งผู้ที่ต้องการใช้
บริการนาไปเป็นเครื่องมือการใช้ห้องสมุด
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3. ผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด (KPI)
ค่าเป้าหมาย
ผล
ตามแผนการจัดการความรู้
ความรู้ ที่ ชั ด แจ้ ง ในการแลกเปลี่ ย น
1 ประเด็น
การให้บริการแบบ
เรียน
“One Stop Service”
1 ประเด็นความรู้
จ านวนบุ คลากรในหน่ ว ยงานที่ได้รั บ
24 คน
บุคลากรของหน่วยงานได้รับความรู้ใน
ความรู้ และนาผลไปใช้
งานบริการ“One Stop Service”
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1. เอกสารรูปเล่มประเภทคู่การจัดการความรู้การให้บริการแบบ “One Stop Service”
2. ช่องทางการจัดเก็บในเว็บไซต์http://arit.aru.ac.th
3. ใบบันทึกรายชื่อผู้เข้ารับการถ่ายทอด
4. สรุปการดาเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้
4.1 ปัจจัยแห่งความสาเร็จการตั้งค่าเป้าหมาย 5 S คือ
1. Staff บุคลากร ทีมงานบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ ขององค์กร
สาเร็ จ ลุล่ ว งตามวัตถุป ระสงค์ ดังนั้นการส่ งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ
สอดคล้ อ งตามเป้ า หมายและยุ ท ธศาสตร์ ข องหน่ ว ยงาน จะท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย
2. Software ระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่
จั ดการโปรแกรมควบคุ มและประสานการทางานของเครื่องคอมพิว เตอร์ และอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ใน
ระบบปฏิบัติการในงานบริการของห้องสมุดอัตโนมัติ
3. Standard มาตรฐานการดาเนินงานที่ใช้วัดความสาเร็จอันเป็นที่ยอมรับและ
เป็นที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรสร้างเสริมการทางานเป็นทีมใน
การสนับสนุนการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
4. Service Culture วัฒนธรรมงานบริการการให้บริการรูปแบบพฤติกรรมของ
บุคลากรในการให้บริการที่มีแนวทางใกล้เคียงกัน ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกประทับใจ ที่มาใช้
บริการเปรียบเสมือนเป็นการสร้างเสาเข็มขององค์กรในด้านการบริการที่ยั่งยืน โดยการออกแบบ
วัฒนธรรมบริการค่านิยม และพฤติกรรมบริการขององค์กร หลังจากนั้น จึงทาการฝึกอบรม พัฒนา
ส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามวัฒนธรรมบริการที่ได้กาหนดไว้
5. Service Excellence ความเป็นเลิศในงานบริการการบริการ ถือได้ว่าเป็นสิ่ง
ส าคั ญ ในการด าเนิ น การซึ่ ง หน่ ว ยงานต้ อ งเน้ น การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของการแข่ ง ขั น ตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงการที่องค์กรจะประสบความสาเร็จได้นั้นต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้บริการ ก็เป็นปัจจัยที่ทุกคน
ต้องคานึงถึง การให้บริการหรือการเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ นอกเหนือจาการพัฒนาระบบการให้บริการที่
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สอดรับกับความต้องการของลูกค้าแล้วนั้น การพัฒนาบุคลากรที่ต้องมีหน้าที่ให้บริการหรือติดต่อให้
สามารถให้บริการได้ตามความคาดหวังหรือเหนือความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ก็เป็นสิ่งจาเป็น ที่ต้อง
พัฒนาให้ทุกคนให้มีแนวคิด ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและทักษะของผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ การ
พัฒนารวมถึงแนวทาง เพื่อทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
4.2 ปัญหาและอุปสรรค
บุคลากรในหน่วยงานมีงานประจามาก ทาให้มีเวลาในการดาเนินการจัดกิจกรรม
น้อย
ภาพกิจกรรม

รายงานประจาปี พ.ศ.2561

59

ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ประเภทสถาบัน กลุ่ม ข สถาบันที่
เน้นระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย คะแนนการ
หมายเหตุ
(/ -บรรลุ,
ประเมิน (เช่น เหตุผลของ
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์
ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย
(% หรือ x – ไม่บรรลุ) (ตามเกณฑ์ การประเมินที่ต่าง
จาก SAR)
สกอ.)
สัดส่วน)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
4 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
4 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
4 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
4 ข้อ
8 ข้อ
5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
4 ข้อ
4 ข้อ
5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
4 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน

เฉลี่ย คะแนนรวมทุก ตัวบ่ง ชี้
5.00
ของทุกองค์ประกอบ
คะแนน

จากตารางผลการประเมินพบว่า องค์ประกอบที่ 1 การบริห ารจัดการภายในสานักวิทย
บริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 5.00 ผลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ซึ่งเมื่อเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยทุกรายการเท่ากับ 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
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ภาพกิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2561
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61
นิทรรศการหมุนเวียน
13 ตุลาคม 2560
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่
ปวงชนชาวไทยนานัปการ อย่างหาที่สุดมิได้ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ ถือ
เป็นต้นแบบของการดาเนินชีวิตที่มีคุณค่า ทรงมีพระราชจริยวัตรที่งดงามและเป็นแบบอย่างโดยแท้ ที่
ปวงชนชาวไทยควรศึกษาเรี ย นรู้ และนามาประยุกต์ใช้ ในการดาเนิน ชีวิ ต ส านักวิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้จั ดนิ ทรรศการน้อมราลึ ก วันสวรรคตครบรอบ 1 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้
นั ก ศึ ก ษา คณาจารย์ และผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ได้ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละร่ ว มกั น แสดงความส านึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณ ที่ทรงกอปรกิจนานัปการเพื่อประเทศชาติ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
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วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2560 )
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม
ของทุกปี เป็น ‘วันสาคัญของชาติ 5 ธันวาคม เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จะถือเป็น “วันสาคัญของ
ชาติ” เนื่องจากเมื่อวันที่ (7 ก.พ. 60) คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการลงนามรับสนองพระราช
โองการในประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกาหนดวันสาคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กาหนด วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสาคัญของชาติ ดังนี้ 1.วัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2.วั น ชาติ และ 3.วั น พ่ อ แห่ ง ชาติ ตามที่ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ สนอ และให้ เ ป็ น
วันหยุดราชการ
สานักวิทยบริการฯลฯได้จัดนิทรรศการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ น.ศ.
และผู้มาใช้บริการ น้อมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ซึ่งมีพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ แก่ปวงชนชาวไทย
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กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง (3 พ.ย.2560 )

วันเพ็ญ (วันขึ้น 15 ค่า) เดือน 12 ประเพณีนี้กาหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอ
ขมาต่อ แม่พระคงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุท ธบาทที่ริมฝั่งแม่น้านันทามหานที
และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชา พระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สาหรับประเทศไทยประเพณี
ลอยกระทงได้กาหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้า ลาคลอง เพื่อ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จึงได้จัดให้ มีโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสืบสาน
ต่อไป
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วันเฉลิมพระชมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ในหลวงรัชกาลที่10 28 ก.ค. 2561
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สานักวิทยบริการฯลฯได้จัดนิทรรศการเพื่อถวาย
ความจงรักภักดีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น.ศ.และผู้เข้ามาใช้บริการได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ แสดงความ
จงรักภักดีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณีย กิจนานัปการด้วยพระวิริยะ
อุตสาหะ และเพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงน้อมนา สืบสาน
พระราชดาริ และพระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี ตลอดจนพระราช
ปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงที่ทรงบาบัดทุกข์ บารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญรุ่งเรือง
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65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พระราชินีในหลวงรัชกาลที่9
12 สิงหาคม 2561

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕61 สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในหลวงรัชกาลที่9 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จึ ง ได้ จั ด นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมกันทาความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน รวมทั้งเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ต่อการร่วมพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป
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ที่ปรึกษา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
กองบรรณาธิการ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ผู้รวบรวมโดย
สานักงานผู้อานวยการ
ข้อมูล
ฝ่ายบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดพิมพ์โดย
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 ถนนโรจนะ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3527-6579 โทรสาร. 0-3524-5165
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 035-276579 โทรสาร 035-245165
เว็บไซต์ http://www.arit.ac.th

