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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สานักวิทยบริการในอดีตเป็นห๎องสมุดของโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา มีพัฒนาการ
ตามลาดับดังนี้
พ.ศ.2509 โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา ย๎ า ยมาอยูํ ที่ 96 ถนนโรจนะ ต าบล
ประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน ตํอมาได๎ยก
ฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ห๎องสมุดตั้งอยูํที่อาคาร
2 ชั้น 2 และตํอมาได๎ตํอเติมอาคารชั้นลํางเป็นที่ตั้งของห๎องสมุด
พ.ศ.2511 โรงเรี ย นสตรี ฝึ ก หั ดครู ได๎ย๎ ายเข๎ ามารวมกับ วิทยาลั ยครู พระนครศรี อยุธ ยา
จึงได๎รวมหนังสือของห๎องสมุดเข๎าด๎วยกัน
พ.ศ.2512 วิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได๎ เ ปิ ด สอนนั ก ศึ ก ษาภาคค่ าเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากการเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ จึงได๎ขยายตํอเติมห๎องสมุดออกในแนวกว๎าง เพื่อให๎มี
พื้นที่บริการนักศึกษาที่เพิ่มจานวนมากขึ้น
พ.ศ.2515 เริ่มกํอสร๎างอาคารหอสมุดเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ใช๎งบประมาณแผํนดินใน
การกํอสร๎าง รวมคําครุภัณฑ์เป็นเงินจานวน 2 ล๎านบาท และใช๎ชื่ออาคารวํา “อาคารหอสมุดกลาง”
พ.ศ.2517 ย๎ายห๎องสมุดจากอาคาร 2 มาอยูํที่อาคารหอสมุดกลาง และเปิดให๎บริการตั้งแตํ
เดือนสิงหาคม เป็นต๎นมา
พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ได๎กาหนดให๎ห๎องสมุดมีฐานะเป็นฝ่าย
หอสมุด สังกัดสานักสํงเสริมวิชาการ
พ.ศ.2533 ได๎เริ่มใช๎คอมพิวเตอร์ พัฒนาฐานข๎อมูลดัชนีวารสาร โดยใช๎โปรแกรม CDS/ISIS
จัดการฐานข๎อมูล
พ.ศ.2534 ได๎เริ่มพัฒนาฐานข๎อมูล บรรณานุกรมหนังสือขึ้นอีกหนึ่งฐาน พร๎อมทั้งให๎บริการ
สืบค๎น OPAC (Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและบรรณานุกรมหนังสือจาก
คอมพิวเตอร์ ควบคูํกับการใช๎บัตรรายการ
พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 (ฉบับรําง) ได๎เปลี่ยนฐานะวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให๎ฝ่ายหอสมุดเป็น“สานักวิทยบริการ”
ได๎บริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ (ฉบับรําง) ระยะเวลาหนึ่ง
พ.ศ.2540 ได๎เริ่มดาเนินการกํอสร๎างอาคารสานักวิทยบริการหลังใหมํ เป็นอาคารเอกเทศ 4
ชั้น รูปแบบของอาคารได๎ปรับเปลี่ยนจากแบบของกองอาคารสถานที่ สานักงานสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏ โดยออกแบบให๎มีความสูงไมํเกิน 12 เมตร ข๎อบังคับเกี่ยวกับการสร๎างอาคารในพื้นที่โครงการ
มรดกโลก ลักษณะอาคารได๎เพิ่มพื้นที่ใช๎สอยในแนวราบมากขึ้น ใช๎งบประมาณกํอสร๎าง จานวน 33.8
ล๎านบาท และคําวัสดุครุภัณฑ์ประจาอาคาร จานวน 12 ล๎านบาท
พ.ศ.2543 นาระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ เข๎ามาจัดการฐานข๎อมูลแทนโปรแกรม CDS/ISIS
และได๎พัฒ นางานบริการ ยืม -คืนสิ่ งพิมพ์ เป็นระบบยืม –คืน ที่ควบคุมด๎ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์
ได๎พัฒนาฐานข๎อมูลบรรณานุ กรมหนังสือ ให๎สามารถสืบค๎นหนังสือของสานั กวิทยบริการผํานทาง
เครือขํายอินเทอร์เน็ตได๎ และปลายปีเดียวกันนี้ได๎เปิดใช๎อาคารสานักวิทยบริการหลังใหมํ โดยตํอ
เชื่อมโยงอาคารใหมํเข๎ากับ อาคารเดิม ทาให๎ มีพื้นที่บริการและพื้นที่ใช๎ส อยได๎เต็มตามมาตรฐาน
ห๎องสมุดระดับอุดมศึกษา ยังประโยชน์และสามารถปฏิบัติหน๎าที่ตามภารกิจและบทบาทของสานักฯ
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ประวัติความเป็นมา (ต่อ)
พ.ศ.2546 ได๎จัดทาเว็บไซต์เครือขํายครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการ
เรียนรู๎ สาหรับให๎บริการครูอาจารย์ทางด๎านการเรียนการสอนและกลุํมสาระการเรียนรู๎ ทั้ง 8 กลุํม
และให๎บริการฐานข๎อมูลวิทยานิพนธ์ Full text ในเว็บไซต์นี้ได๎เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นและฐานข๎อมูลตําง
ๆ สืบค๎นได๎ รวมทั้งมีบทความการศึกษาที่เกี่ยวข๎องอยูํในเว็บไซต์ดังกลําว
พ.ศ.2547 เปลี่ ย นจากสถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
พ.ศ.2548 เป็นสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
จั ด ตั้ งสํ ว นราชการในมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา กระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ.2548
[กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศวันที่ 8
มีนาคม 2548 เลํมที่ 122 ตอน 20 ก หน๎าที่ 35]
พ.ศ.2549 ได๎ย๎ายศูนย์ข๎อมูลและระบบเครือขําย จากอาคารห๎องสมุดหลังเกํา (อาคาร 15)
ไปยังอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ที่กํอสร๎างเสร็จใหมํ โดยได๎ย๎ายห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จากอาคาร 3 ชั้น 2 และห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโปรแกรมวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่อาคาร 7 มาด๎วย เพื่อให๎บริการเป็นห๎องปฏิบัติการกลางสาหรับวิชาด๎านคอมพิวเตอร์
รวมทั้งได๎รับงบประมาณแผํนดิน , งบบารุงการศึกษาในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหมํสาหรับ
ห๎องปฏิบัติการ 31109, 31119 และ 31121 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต๎นของการเป็น ห๎องปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์สํวนกลางของมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษาทุกคณะสามารถเข๎ามาใช๎บริการได๎
ปี ง บประมาณ 2549
ศู น ย์ ข๎ อ มู ล และระบบเครื อ ขํ า ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ได๎รับงบประมาณจากหลายภาคสํวน เชํน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาหนดให๎
ศูนย์ข๎อมูลของมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ข๎อมูลสารองของจังหวัด จึงได๎จัดสรรงบยุทธศาสตร์ (ผู๎วําซีอีโอ)
มาให๎ในการจัดหาระบบไฟฟ้าสารอง ได๎แกํ UPS เครื่องกาเนิดไฟฟ้า และระบบปรับอากาศความ
เที่ยงตรงสูง รวมทั้งเครื่องแมํขํายของระบบฐานข๎อมูลจังหวัด, งบสนับสนุนจากมูลนิธิพระมงคลบพิตร
โดยทํานปัญญา น้าเพชร ประธานมูลนิธิ โดยมีข๎อตกลงในการลงขันฝ่ายละครึ่งกับมหาวิทยาลัย ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใหมํในลักษณะที่เป็น (Web-based Application) เพื่อทดแทน
ระบบเดิมที่ใช๎งานมาตั้งแตํปี 2543
พ.ศ.2550 ผลจากงบประมาณ ปี 2549 ระบบสารสนเทศที่สามารถใช๎งานได๎มี จานวน
เพิ่มขึ้น เชํนระบบ e-book, ระบบคลังข๎อสอบ, ระบบบริการการศึกษา, ระบบบริหารอาจารย์และ
เจ๎าหน๎าที,่ ระบบบุคลากร, ระบบทะเบียนออนไลน์, ระบบ e-meeting, ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
และมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทาหน๎าที่เป็นแกนหลักของระบบเครือขําย (Core Switch) โดยมีความเร็ว
แกนกลาง (backbone) 10 Gbps นอกจากนี้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได๎พัฒนา
ระบบ Video on Demand ขึ้นมาใช๎เองโดยเปิดบริการที่อาคาร 15 ห๎องสมุดหลังเกํา
พ.ศ.2551 ศูนย์สร๎างสรรค์งานออกแบบ TCDC (Thailand Creative & Design Center)
ได๎คัดเลือกให๎มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข๎ารํวมโครงการ TCDC สูํภูมิภาค (mini
TCDC) เป็นศูน ย์กระจายความรู๎ในเรื่องของการออกแบบและความคิดสร๎างสรรค์ โดยได๎ติดตั้ง
miniTCDC ที่อาคารบรรณราช นครินทร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได๎มีการจัด
นิทรรศการ "ภาพเกําเลําเรื่อง : กวําจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" นอกจากนี้มีการ
จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานและงานสัปดาห์หนังสือทุกปี สาหรับระบบเครือขํายได๎มีการเพิ่มความเร็ว
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ในการเชื่อมตํอกับเครือขํายอินเตอร์เน็ต ที่ 1 Gbps. ผํานเครือขําย Uninet
พ.ศ.2552 เริ่มมีการพัฒนาระบบงบประมาณและการเงิน (SAP) ในเฟสแรก และติดตั้ง
ระบบประชาสัมพันธ์ (Digital signage) ตามอาคารตําง ๆ เพื่อกระจายขําวสารของหนํวยงาน
พ.ศ.2553 สร๎างหอเฉลิมพระเกียรติ โดยใช๎พื้นที่ชั้น 2 ของอาคาร 15 (อาคารห๎องสมุดหลัง
เกํา) จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเกําในห๎องปฏิบัติการและเครื่องสาหรับบริการนักศึกษา
นอกเวลาเรียนที่ห๎องสมุดจานวน 100 เครื่อง รํวมมือกับ “โครงการจัดทาเนื้อหา ระบบ e-Learning
ของการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา 5 ธัน วาคม พ.ศ.2550” ให๎บริการส าเนาระบบ EDLTV ให๎ กับโรงเรียนในพื้นที่
พระนครศรีอยุธยา อํางทอง สระบุรี ลพบุรี นนทบุรี
พ.ศ.2554 ติดตั้งระบบดับเพลิงสาหรับศูนย์ข๎อมูลแบบ FM200, ปรับปรุงระบบเครือขําย
ของอาคาร 1, 2, 3, 4 วิทยาการจัดการ อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ครุศาสตร์ อาคาร 7
ครุศาสตร์ อาคาร 15 ห๎องสมุดหลังเกํา อาคาร 24 ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 29 บรรณราชนครินทร์
อาคาร 30 บัณฑิตวิทยาลัย ยกเลิกเครือขํายเกําที่ถูกติดตั้งแบบขยายตามความต๎องการของผู๎ใช๎ซึ่ง
ประสบปัญหาในเรื่องความเร็ว และการซํอมบารุงที่ทาได๎ยาก, ติดตั้งระบบสารองข๎อมูลขนาด 8 TB.
(Terabyte) ชํวงปลายปี มหาวิทยาลัยได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์มหาอุทกภัย สานักวิทยบริการ
ฯ ก็ได๎รับผลกระทบ มีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งห๎องสมุดและศูนย์ข๎อมูล
พ.ศ.2555 ติดตั้งระบบโทรศัพท์ผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ระบบ และได๎ทาการ
ปรับปรุงอาคาร 100 ปี จานวน 1 งาน
พ.ศ.2556 ขยายและติดตั้ง Wi-Fi บ๎านพักอาจารย์/บุคลากร จานวน 6 จุด ได๎ทาความ
รํวมมือกับหนํวยงายงาน TQM ให๎บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2557 จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน จานวน 70 เครื่อง ห๎อง 31104
และจัดหาห๎องเรียนเรียนต๎นแบบบอร์ดอัจฉริยะห๎อง 31021 อาคาร 100 ปี
พ.ศ.2558 ปรับปรุงห๎องฉายภาพยนตร์ จัดหาห๎องมัลติมีเดียเฉพาะบุคคล และศูนย์ภาษา
อาเซียน
พ.ศ.2559 จัดตั้งศูนย์ทดสอบอบรมคอมพิวเตอร์ (MOS) ทาความรํวมมือการใช๎ฐานข๎อมูล
IG Library รํวมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาเครือขํายอินเทอร์เน็ต IPv6
พ.ศ.2560 จัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน จานวน 100 เครื่อง และพัฒนา
ห๎องสมุดมนุษย์
พ.ศ.2561 จัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จานวน 2 เครื่อง
จั ด หาระบบเครื อ ขํ า ยไร๎ ส าย 1 ระบบ จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ก ล๎ อ งวงจรปิ ด 1 ระบบ จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ ได๎ทาความรํวมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการใช๎โปรแกรมอักข
ราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ได๎ทาความรํวมมือการใช๎ฐานข๎อมูล Gale
และ EBSCO กลุํมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2562 จัดหาระบบเครือขําย (ระยะที่ 1) เป็นจานวน 1 ระบบ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
สารองไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง จัดซื้ออุปกรณ์เครือขําย จานวน 2 รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จานวน 10 เครื่อง
พ.ศ.2563 จัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
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บริบทสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎รับการจัดตั้ งขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548
โครงสร๎างการบริหารงาน เพื่อรองรับการเป็นหนํวยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.2547 โดยมีการแบํงสํวนราชการภายในออกเป็น 3 หนํวยงานยํอย ดังนี้
1. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ฝ่ายวิทยบริการ
3. ฝ่ายบริหาร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ปรัชญา (Philosophy)
“แหลํงรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น”
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุํ ง เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอยํ า งชาญฉลาด และค านึ ง ถึ ง ผลกระทบด๎ า น
สิ่งแวดล๎อม (Smart University & Green University) เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท๎องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการบริการทาง
วิชาการที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอยํางชาญฉลาด และคานึงถึงผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม
Smart University & Green University)
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท๎องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอยํ า งชาญฉลาด และค านึ ง ถึ ง ผลกระทบ
ด๎านสิ่งแวดล๎อม (Smart University & Green University)
2. การให๎บริการคุณภาพสูง (High Quality Service)
เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร
เอกลักษณ์
เป็ น ศูนย์ กลางองค์ความรู๎ และการบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และพัฒนาท๎องถิ่นด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ค่านิยมองค์กร
“มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร๎างสรรค์ มีคุณภาพ”

5
นโยบายการบริหารงาน
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาห๎องสมุดมนุษย์ (Human Library)
4. พัฒนาห๎องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library)
5. พัฒนาห๎องสมุดสีเขียว (Green Library)
6. สํงเสริมและสนับสนุนวิทยวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น

6
โครงสร้างการบริหารงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู๎อานวยการสานัก

คณะกรรมการประจาสานัก

รองผู๎อานวยการสานัก
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู๎อานวยการสานัก
ฝ่ายบริหาร

รองผู๎อานวยการสานัก
ฝ่ายวิทยวิทยบริการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักงานผู๎อานวยการ

งานวิทยบริการ

- งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- งานบริหารระบบสารสนเทศ
- งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข๎อมูล

หัวหน๎าสานักงานผู๎อานวยการ
- งานบริหารและเลขานุการ
- งานพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพและ
ประชาสัมพันธ์

- งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
- งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ
- งานวารสารและ
สิ่งพิมพ์ตํอเนื่อง
- งานวิทยวิชาการ

ทาเนียบผู้บริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายนาม
นางไพลิน
นายจิรศักดิ์
นายชัยพฤกษ์
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ธนู
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สาโรช

ศรีสะอาด
ชุมวรานนท์
ชูดา
บุญญานุวัตร
ปุริสังคหะ

ปี พศ.
พ.ศ.2508 – 2548
พ.ศ.2549 -2552
พ.ศ.2553 - 2556
พ.ศ.2557 – 2560
พ.ศ.2560 – 2564
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คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
ประธาน

วําที่ร๎อยตรี จราวุฒิ อานักมณี
กรรมการ

ผศ.พัชรี สิมธุนาวา
กรรมการ

ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม
กรรมการ

ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ
รองประธาน

ดร.ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล
กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปกป้อง สํองเมือง
กรรมการ

อาจารย์สวิตา อยูํสุขขี
กรรมการ

ผศ.กฤษณะ กันอ่า
กรรมการ

อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์
กรรมการ

ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาณ
กรรมการ

ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย
กรรมการ

นางสาวเพลินตา โมสกุล
เลขานุการ

นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
กรรมการ

อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ
กรรมการ

ผศ.ปกาศิต เจิมรอด
กรรมการ

อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
กรรมการ

8
บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9
สารสนเทศของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลด้านบุคลากร
สานักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ มีบุคลากร 2 ประเภท ได๎แกํ บุคลากรสาย
วิชาการ จานวน 4 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 44 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน รายละเอียด
สามารถจาแนกตามประเภทตํางๆ ดังตารางตํอไปนี้
ประเภทบุคลากร

สายวิชาการ

1. ข๎าราชการพลเรือน
2. ลูกจ๎างประจา
3. พนักงานมหาวิทยาลัย
4. พนักงานราชการ
5. เจ๎าหน๎าที่ประจาตามสัญญา
รวมบุคลากรทั้งสิ้น

1
3
4

สายสนับสนุน
วิชาการ
1
1
21
1
20
44

รวม
2
1
24
1
20
48

ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
1. อาจารย์
2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์
รวม

ข้าราชการพลเรือน
1
1

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
3
3

จานวน
1
3
4
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ข้อมูลงบประมาณประจาปีงบประมาณ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎รับ การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 จานวนทั้งสิ้น 18,431,603 บาท ประกอบด๎วยงบประมาณแผํนดิน จานวน 14,360,200
บาท งบ บ.กศ. 2,531,273 บาท งบ กศ.บป. จานวน 225,130 บาท งบ บ.กศ. เพิ่มเติม จานวน
1,200,000 บาทงบบัณฑิตศึกษา จานวน 115,000 บาท
จากงบประมาณดังกลําว สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได๎ดาเนินการจัดทาแผยปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการ
ถํา ยทอดให๎ บุ ค ลากร ด าเนิ น การจั ด โครงการให๎ ส อดคล๎ องกั บ งบประมาณ และยุ ทธศาสตร์ ข อง
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่กาหนด โดยมีรายละเอียดการ
จัดสรรงบประมาณในมิติตํางๆ ดังนี้
ตารางแสดงงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตามประเภทงบ
จานวน งบประมาณ
โครงการ ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผํนดิน
6
14,360,200
งบประมาณรายจํายบารุงการศึกษา (บกศ.)
14
2,531,273
งบประมาณรายจํายการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.)
2
225,130
งบประมาณรายจํายบารุงการศึกษาเพิ่มเติม (บกศ. เพิ่มเติม)
1
1,200,000
งบประมาณรายจํายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
1
115,000
รวม
24
18,431,603
ประเภทงบประมาณ

ตารางแสดงงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตามยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท๎องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รวม

งบประมาณ
2,,219,545
9,000
80,000
16,123,058
18,431,603

ตารางแสดงงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ2563
หน่วยงาน

งบแผ่นดิน

งบ บกศ.

สานักวิทยบริการและ 14,360,200 2,531,273
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น
14,360,200 2,531,273

งบบกศ.
(เพิ่มเติม)
225,130

งบกศ.บป. งบบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

1,200,000

18,431,603

225,130

1,200,000 115,000 18,431,603

115,000

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

1

1. สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ท๎องถิ่นได๎รับการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม สิ่งแวดล๎อม และด๎านการศึกษา
3. ยกระดับภูมิปัญญาท๎องถิ่นและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2

1. ผลิตครูของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศสอดคล๎องตรง
ตามความต๎องการของท๎องถิ่น
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีสมรรถนะสูงขึ้น
3. พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

3

1.ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
(ด๎านการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก
ด๎านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม)
2.ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให๎มีศักยภาพและสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง
3.ยกระดับงานวิจัยหรือนวัตกรรมให๎นาไปสูํการตีพิมพ์เผยแพรํ ทั้งระดับชาติ นานาชาติ หรือนาไปสูํการใช๎
ประโยชน์พัฒนาบัณฑิตให๎มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

4

1. มีระบบการบริหารจัดการที่ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ยกระดับมหาวิทยาลัยให๎เป็น Green University
3. ยกระดับมหาวิทยาลัยให๎เป็น Smart University
4. มีเครือขํายการทางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

12
กลยุทธ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
1. สํงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
พัฒนาท๎องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนานักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

2

1. ยกระดับคุณภาพการให๎บริการ ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
1. พัฒนาเว็บไซต์ให๎เป็นที่ยอมรับและเข๎าถึงได๎อยํางรวดเร็ว
2. ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

4

1. สํงเสริมและสนับสนุนด๎านการบริหารจัดการองค์กรอยํางชาญฉลาดและ
คานึงถึงผลกระทบ ด๎านสิ่งแวดล๎อม
2. ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให๎เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

กลไลการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
นโนยายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่น

คณะกรรมการประจาสานักฯ/ผู๎บริหาร

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท๎องถิ่น

งานวิทยวิชาการ

คณะกรรมการประสานงาน

งานบริหารงานทั่วไป

การติดตามผล การรายงานผลการดาเนินงาน

คณะกรรมการประจาสานักฯ/ผู๎บริหาร

13
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
1. ร๎อยละของจานวนตาบลที่ได๎ดาเนินการ
พัฒนาระบบข๎อมูลเทียบกับจานวนตาบลใน
จังหวัดที่รับผิดชอบ
2. ร๎อยละของจานวนครัวเรือนที่ให๎ความรู๎และ
รํวมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได๎
3. จานวนหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์
4. ร๎อยละของระบบข๎อมูลตาบลทีส่ ามารถนาไปใช๎
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นได๎ เทียบกับ
จานวนตาบลที่ได๎เข๎าไปพัฒนา
5. ร๎อยละรายได๎ของครัวเรือนกลุมํ เป้าหมายที่
เข๎ารํวมโครงการ
6. ร๎อยละของหนังสือมีชีวิตได๎รับการเผยแพรํ
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1. จานวนบัญชีผู๎เข๎าทดสอบ (User) ที่สนับสนุน
การทดสอบของนักศึกษาชั้นปีสุดท๎าย
2. พัฒนาทักษะ ความรู๎ ความเข๎าใจและการใช๎
เทคโนโลยีดิจิทลั ให๎แกํนักศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
การวิจัยและนวัตกรรม
1. ร๎อยละของจานวนการเข๎าใช๎บริการทรัพยากร
สารสนเทศทุกชํองทางที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
2. ร๎อยละความพึงพอใจของผู๎เข๎าใช๎บริการ
3. ร๎อยละของความรูค๎ วามเข๎าใจตํอการเรียนรู๎
ทรัพยากรสารสนเทศของผู๎ใช๎บริการ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. ระดับความพร๎อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไป
สูํรัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity
domain and aria : MDA)
2. คําคะแนนผํานเกณฑ์มาตรฐานห๎องสมุดสีเขียว
3. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน IQA
4. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานระบบ
บริหารจัดการองค์กรอยํางชาญฉลาด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2563

ผลการ
ดาเนินงาน

ร๎อยละ

30

30

ครัวเรือน

15

15

รายการ
ร๎อยละ

5
15

5
15

ร๎อยละ

10

10

ร๎อยละ

100

100

จานวน

200

200

กิจกรรม

1

1

ร๎อยละ

2

2

ร๎อยละ
ร๎อยละ

85
85

85
85

ระดับ
คะแนน
คะแนน
ระบบ

EEGovernment Government
60
3.51

60
3.75

ระบบสาร
ระบบสาร
บรรณ
บรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
(เฟส 1)
(เฟส 1)

ผู้รับผิดชอบ

สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส านั ก วิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา
ได๎จัดทาแผนปฏิบัติราชการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2563)
โดยกาหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ได๎แกํ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท๎องถิ่น กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา
นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จากการมีสํวนรํวมของบุ คลากรทุกกลุํมงาน
เพื่อที่จะใช๎เป็ น กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ให๎ ไป
สูํวิสั ยทัศน์ พัน ธกิจ และการบรรลุเป้าหมายที่กาหนด และมีการถํายทอดแผนยุทธศาสตร์ สูํ การ
ปฏิบัติให๎กับกลุํมงานภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมายกลยุทธ์
1. เพื่อพัฒนาฐานข๎อมูลตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอํางทอง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ร วมข๎ อ มู ล ท๎ อ งถิ่ น ด๎ า นเศรษฐกิ จ ด๎ า นสั ง คม ด๎ า นสิ่ ง แวดล๎ อ ม ด๎ า น
การศึกษา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. มี ฐ านข๎ อ มู ล พื้ น ฐานต าบลในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และจั ง หวั ด อํ า งทอง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎จัดสรรงบประมาณการดาเนินงานภายใต๎กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท๎องถิ่น
จานวนทั้งสิ้น 2,219,545 บาท โดยให๎กลุํมงานที่เกี่ยวข๎องดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่มีความ
สอดคล๎องกับกลยุทธ์ดังกลําว ซึ่งมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด จานวน 6 ตัวชี้วัด พบวํา
มีผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดทั้งหมด 6/6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎มีการดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาฐานข๎อมูล
ตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอํางทอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยให๎หนํวยงาน
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

15
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลในจังหวัด
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการพัฒนาระบบข๎อมูลเทียบกับจานวน
ตาบลในจั งหวัดที่รับ ผิดชอบ โดยพัฒ นาระบบฐานข๎อมูลตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
อํางทอง จานวน 88 ตาบล ตามแบบฟอร์มการกรอกข๎อมูลชุดพื้นฐาน 7 ด๎าน ประกอบด๎วย
1. ข้ อ มู ล ด้ า นศั ก ยภาพต าบล
ระบบข๎ อ มู ล ต าบลของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีผู๎ใช๎งานแบํงเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ ผู๎ดูแลระบบ และผู๎ใช๎งาน โดยที่ผู๎ดูแลระบบ
สามารถตรวจสอบสถานะข๎อมูลทั้ง 7 ด๎านของ 88 ตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 65
ตาบล และจังหวัดอํางทอง จานวน 23 ตาบล ผํานระบบได๎
2. ข้อมูลด้านการสื่อสาร เป็นการสรุปภาพรวมของปริมาณชํองทางการสื่อสารของผู๎ให๎
ข๎อมูลของแตํละตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํวนใหญํจะเป็นผู๎นาที่เป็นบุคลากรของหนํวยงาน
ภาครัฐ และในจังหวัดอํางทอง สํวนใหญํเป็นผู๎นาภาคประชาชน
3. ข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นการสรุปภาพรวมปัญหาด๎านสุขภาพ ได๎แกํ โรคที่พบบํอย 10
อันดับในพื้นที่ในระยะ 1 ปีที่ผํานมา (ข๎อมูลพ.ศ. 2562) โดยจาแนกตามจานวนรวมของผู๎ป่วยตาม
หมูํ บ๎ า นของแตํ ล ะต าบลของจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ซึ่ ง โรคที่ พ บบํ อ ยที่ สุ ด ของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา คือ ไข๎หวัด และโรคที่พบบํอย 10 อันดับในพื้นที่ของจังหวัดอํางทอง ซึ่งโรคที่พบ
บํอยที่สุดของจังหวัดอํางทอง คือ ความดันโลหิตสูง
4. ข้อมูลด้านประชากร เป็นการสรุปภาพรวมจานวนประชากรตามชํวงอายุของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง ทั้งหมด 15 ชํวงอายุ ได๎แกํ แรกเกิด-4 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 1519 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40-44 ปี 45-49 ปี 50-54 ปี 55-59 ปี 60-69 ปี 7079 ปี และ 80 ปีหรือสูงกวํา
5. ข้อมูลด้านส่งแวดล้อม เป็นการสรุปปริมาณของปัญหาทางด๎านสิ่งแวดล๎อมของตาบลใน
ภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง โดยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปัญหา
ด๎านสิ่งแวดล๎อม 5 อันดับแรก ได๎แกํ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาควันพิษ ฝุ่นละออง ปัญหาถนนขรุขระ
ปัญหาการใช๎สารเคมีในการเกษตร และปัญหาภัยธรรมชาติ และจังหวัดอํางทองมีปัญหาด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 5 อันดับแรก ได๎แกํ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาควันพิษ ฝุ่นละออง ปัญหาการใช๎สารเคมี
ในการเกษตร ปัญหาถนนขรุขระ และปัญหากลิ่นรบกวน
6. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน เป็นการสรุปภาพรวมของอาชีพหลักของประชาชนสํวนใหญํ
ในชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง โดยที่อาชีพหลักของประชาชนสํวนใหญํ 5
อันดับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง ได๎แกํ รับจ๎างทั่วไป ทานา ค๎าขายหรือธุรกิจ
สํวนตัว พนักงานหรือลูกจ๎างเอกชน และทาสวน
7. ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง เป็นการสรุปภาพรวมร๎อยละของการใช๎สิทธิการ
เลือกตั้งในระดับผู๎บริหารท๎องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร (ส.ส.)
และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอํางทอง
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กัลชุมชนฐานราก
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการกรอกข๎อมูลชุดพื้นฐาน จานวน 88
ตาบล เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการเขียนแผนการคัดเลือกพื้นที่เพื่อลงไปพัฒนาท๎องถิ่น
ส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ลงพื้ น ที่ แ ละเก็ บ ข๎อ มู ล พื้น ฐานครั ว เรื อ น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Zone 2 จานวน 3 อาเภอ ดังนี้
อาเภอวังน้อย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุยา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หมู่ 1 บ้านลาดทราย ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หมู่ 3 หมู่ 5 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลเมืองลาตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
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อาเภอบางปะอิน
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ อ.บางปะอิน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อาเภอบางบาล
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลา SML หมู่ 6 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2562
จ.พระนครศรีอยุธยา

ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 ต.สะพานไทย อ.บางบาล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านกุ่ม ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลา หมู่ 1 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมฝึกอบรมยกระดับรายได๎ให๎กับ
ชุมชน ฐานราก ดังนี้
จัดฝึกอบรมยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาหมู่ 5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
อบรม เรื่อง การยกระดับคุณภาพสินค้าของชุมชน (ดอกไม้ประดิษฐ์จากดอกโสนห่างไก่)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาหมู่ 5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์

การทาปุ๋ยหมัก
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วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
อบรม เรื่อง การพัฒนารูปแบบสินค้าการทากระเป๋าหนัง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
อบรม เรื่อง การทาหมูสวรรค์และหมูเส้น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
อบรม เรื่อง การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
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วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 ต.สะพานไทย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
อบรม เรื่อง ขนมครองแครงกรอบ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ศาลา SML หมู่ 6 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
อบรม เรื่อง การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ศาลา SML หมู่ 6 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
อบรม เรื่อง การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
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วันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ศาลา SML หมู่ 6 ต.ไทรน้อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
อบรม เรื่อง การทาเศรษฐกิจพอเพียง

สานักวิทยบริการฯ สํงบุคลากรลงพื้นที่ เพื่อติดตามและพัฒนาอาชีพ เสริมด๎วยการตํอยอด
และแนะนาอาชีพเพิ่มเติม
1. การปลูกพืชต๎นอํอนไว๎บริโ ภคในครัวเรือน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให๎ กับ
ประชาชน ต.ลาไทร อ.วังน๎อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 1 ก.ค.63 ณ บ๎านลาไทร (หมูํบ๎านเจษฎา)
ต.ลาไทร อ.วังน๎อย จ.พระนครศรีอยุธยา

2. การปลูกพืชผักสวนครัวไว๎บริโภคในครัวเรือน และจาหนํายแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ให๎กับประชาชน วันที่ 1 ก.ค.63 ศาลา หมูํ 5 ต.บ๎านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
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3. งานประดิ ษ ฐ์ ชํ อ มะลิ ท าจากดอกโสนหางไกํ
ต.บ๎ า นกรด อ.บางปะอิ น
จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 2 ก.ค.63 ศาลา หมูํ 5 ต.บ๎านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

4. การปลูกพืชผั กสวนครัวไว๎บริโภคในครัวเรือน และจาหนํายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
และงานประดิษฐ์ก๎านดอกไม๎ถวายวัดไผํล๎อม วันที่ 10 ก.ค. 63 หมูํ 5 บ๎านสะพานไทย ต.สะพานไทย
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

5. ส ารวจพื้ น ที่ เ ตรี ย มท าปุ๋ ย จากผั ก ตบชวาและฝึ ก อาชี พ ท าครองแครงกรอบ หมูํ 6
บ๎านมอญ ต.ไทรน๎อย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
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ส านั กวิท ยบริ การฯ ดาเนิน กิจ กรรมคื นข๎อ มูล และจัดท าแบบสอบถามโครงการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได๎ให๎กับคนในชุมชนฐานราก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให๎กับ
ชุมชน ต.ลาไทน อ.วังน๎อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 24 ก.ค.63 จัดกิจกรรมฝึกทาพวงมาลัยริบบิ้น
และการอาหารโบราณปลาแนม

ผลการประเมินความพึงพอใจพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อย
ละ 83.3 มีชํวงอายุ ระหวําง 51-60 ปี คิดเป็นร๎อยละ 44.4 มีการศึกษาสูงสุดอยูํระดับมัธยมศึกษา คิด
เป็นร๎อยละ 38.9ประกอบอาชีพค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว คิดเป็นร๎อยละ 27.8 มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ต่า
กวํา 5,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 61.1 มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ รายได๎ใกล๎เคียงหรือเทํากับรายจําย
คิดเป็นร๎อยละ33.3 มีเงินออม ต่ากวํา 5,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 55.6 และมีหนี้ สิ้นรวม ต่ากวํา
10,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 44.4
เมื่อพิจารณาเป็นด๎านความพึงพอใจพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในแตํละด๎าน ดังนี้
1. ด้านร่างกาย
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข๎อคาถาม พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
รูปแบบการจัดกิจกรรมระดับมากทุกข๎อคาถาม
2. ด้านจิตใจ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข๎อคาถาม พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
รูปแบบการจัดกิจกรรมระดับมากทุกข๎อคาถาม
3. ด้านสังคม
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข๎อคาถาม พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
รูปแบบการจัดกิจกรรมระดับมากทุกข๎อคาถาม
4. ด้านการทางาน/ประกอบอาชีพ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข๎อคาถาม พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
รูปแบบการจัดกิจกรรมระดับมาก 3 ข๎อคาถาม และ ปานกลาง 1 ข๎อคาถาม
5. ด้านความคิด/ปัญญา
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข๎อคาถาม พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึ งพอใจใน
รูปแบบการจัดกิจกรรมระดับมาก 3 ข๎อคาถาม และ ปานกลาง 1 ข๎อคาถาม
6. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข๎อคาถาม พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
รูปแบบการจัดกิจกรรมระดับมาก 2 ข๎อคาถาม และ ปานกลาง 3 ข๎อคาถาม
เมื่อพิจารณาเป็นภาพรวมได้ผลการประเมินอยู่ที่ 3.85 คะแนน อยู่ในระดับ มาก
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โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
สานักวิทยบริการฯ ดาเนินการจัดทาหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 5 รายการ ดังนี้
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนไผํ By ยายลี โดย วําที่ร๎อยตรีกิตติศักดิ์ เขนยทอง
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
2. พูนศักดิ์ ปราชญ์หมอดินวิถีพอเพียงตามรอยพํอ โดย นายพูนศักดิ์ จั่นทองสุข เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2562
3 สวนเกษตรพึ่งตนเอง โดย นายปิยะ ตั้งประเสริฐ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
4. การทากระเป๋าหนัง โดย นางปัทมา ปัทมนาวิน วันที่ 7 ส.ค.63
5. การทาตะกร๎าเส๎นพลาสติก โดย นางวรณัฎ ศรีโชติ วันที่ 7 ส.ค.63

รอรูปปก
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และจัดโครงการนิทรรศการเพื่อการเผยแพรํหนังสือ มีชีวิต ห๎องสมุดมนุษย์การสาธิตการทา
กระเป๋าหนัง และการทาตะกร๎ าเส๎นพลาสติก เพื่อประโยชน์ และนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน วันที่ 10
ส.ค.63

สานักวิทยบริการฯ ดาเนินการเผยแพรํหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 5 เรื่อง บน
หน๎าเว็บไซต์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
https://www.aru.ac.th/arit2019/hulibaru.html
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กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนานักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมายจากกลยุทธ์
1. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให๎มี
ทักษะความรู๎ ความเข๎าใจตํอการใช๎งานเทคโนโลยีดิจิทัลอยํางมีประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎จัดสรรงบประมาณการดาเนินงานภายใต๎กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา
นักศึกษา ครู และบุ คลากรทางการศึกษา จานวนทั้งสิ้ น 9,000 บาท โดยให๎ กลุํมงานที่เกี่ยวข๎อง
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคล๎ องกับกลยุทธ์ดังกลําว ซึ่งมีผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด จานวน 2 ตัวชี้วัด พบวํา มีผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร๎อยละ 100
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนาทักษะและความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อชุดข๎อสอบ IC3 จานวน 200 ชุด ให๎กับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท๎ายของทั้ง 4 คณะ และมีการจัดการทดสอบในปีการศึกษา 2563 โดยมีจานวน
ผู๎เข๎ารับการทดสอบตามสัดสํวนที่สานักวิทยบริการฯ กาหนด ซึ่งจานวนนักศึกษาที่เข๎ารับการทดสอบ
ในแตํละคณะมีดังนี้
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 77 คน
- คณะครุศาสตร์
จานวน 60 คน
- คณะวิทยาการจัดการ
จานวน 33 คน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 30 คน
แตํเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให๎
ต๎องมีการเลื่อนกาหนดในการทดสอบสมรรถนะและทักษะด๎านดิจิทัลเป็นในชํวงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2563

27
อบรม เชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018”
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด โครงการอบรมพัฒนาทักษะความรู๎ความ
เข๎าใจเทคโนโลยีดิจิทัล อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบสื่ออยํางสร๎างสรรค์ ด๎วยโปรแกรม
Adobe Photoshop CC 2018” วันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ ห๎องห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
31115 เพื่อพัฒนาและสํงเสริมให๎บุคลากรเกิดทักษะการปฏิบัติงานให๎ก๎าวทันตํอเทคโนโลยีที่ทันสมัย

28
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายจากกลยุทธ์
1.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
1.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให๎เป็นที่ต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎จัดสรรงบประมาณการดาเนินงานภายใต๎กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุ ณภาพ
การศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม จานวนทั้งสิ้น 80,000 บาท โดยให๎กลุํมงานที่เกี่ยวข๎องดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคล๎องกับกลยุทธ์ดังกลําว ซึ่งมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด
จานวน 4 ตัวชี้วัด พบวํามีผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุ ธยา มีพัน ธกิจ ในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่ อนระบบสารสนเทศ
จึงจาเป็นต๎องจัดหา รวบรวม พัฒนา สํงเสริม สนับสนุน และให๎บ ริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู๎ที่ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 และอานวยความสะดวกได๎อยํางตํอเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรม
เพื่อให๎นักศึกษามีสํวนรํวม ดังนี้
นิทรรศการหมุนเวียน
วันสวรรตคในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร -วันชาติ –วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562

29
วันเฉลิมพระชมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันคุมครองโลก วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563

วันศิลปินแห่งชาติ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

30
กิจกรรม Library & IT Fair
วันที่ 23 มกราคม 2563

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้
วันที่ 24 มกราคม 2563

อบรมฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 27 สิงหาคม 2563

31
การเรียนรู้ห้องสมุดออนไลน์
การจัดกิจกรรมต๎อนรับนักศึกษาใหมํในรูปแบบการเรียนรู๎ห๎องสมุดออนไลน์ โดยจัดทาคลิป
วีดีโอแนะนาการใช๎บริการ ดังนี้
- การใช๎บริการและการสืบค๎นทรัพยากรสารสนเทศ สานักวิทยบริการฯ
- การใช๎คอมพิวเตอร์/ชมภาพยนตร์/ห๎องคาราโอเกะและฟรีโซน)
- การใช๎บริการห๎องเฉลิมพระเกียรติ และห๎องจดหมายเหตุ
- การใช๎บริการจุดบริการ ชั้น 1- ชั้น 4
- การสืบค๎นฐานข๎อมูลออนไลน์
- การบริการด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ

32
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมายกลยุทธ์
1. เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอยํ า งชาญฉลาดและค านึ ง ถึ ง ผลกระทบด๎ า น
สิ่งแวดล๎อม (Smart and Green Library)
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ได๎จัดสรรงบประมาณการดาเนินงานภายใต๎กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบ
บริห ารจัดการ จานวนทั้งสิ้น 16,123,058 บาท โดยให๎กลุํ มงานที่เกี่ยวข๎องดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ที่มีความสอดคล๎องกับกลยุทธ์ดังกลําว ซึ่งมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด จานวน 4
ตัวชี้วัด พบวํามีผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ 100
ผลการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหนํวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ เป็น
ศูนย์กลางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ และสนับสนุน
การบริหารจัดการองค์กรอยํางชาญฉลาด และคานึงถึงผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม (Smart University
& Green University) และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท๎องถิ่น จึงจาเป็นต๎อง
จัดหาคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงห๎องเรียนให๎มีอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และมีการบริหารจัดการงานด๎านการพัฒนาบุคลากร การประชุม เพื่อให๎การดาเนินงาน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และได๎ดาเนินงานกิจกรรมดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนะแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 26 ธันวาคม 2563

33
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การใช้โปรแกรมพัฒนาสื่อกราฟิกเพื่อการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์”

34
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรมAdobe Photoshop CC 2018”
วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2563

สรุปการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ลาดับที่
1

2

3

หัวข้ออบรม/ประชุม/สัมมนา
ประชุมเพื่ออบรมวิธีการและขั้นตอนการ
จัดทาข๎อมูลการคัดเลือกกลางบุคคลเข๎า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)
ประจาปีการศึกษา 2563
อบการพัฒนาผู๎ตรวจประเมินห๎องสมุดสี
เขียว

รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา
1. นางสาวมัทนียา หามาลัย
2. นายอานาจ แก๎วภูผา

วันที่
1 ตุลาคม 2562

สถานที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
2. นางนภารัตน์ จาเนียร
3. นายกสิพงษ์ กสิพันธ์

วันที่ 28 - 29
ตุลาคม 2562

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ

ประชุมโครงการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

1. ผศ.สาโรช ปุรสิ ังคหะ
2. นางทัศนี สุทธิวงศ์
3. นางพรทิพย์ เดชรอด
4. นางยุพิน กิจที่พึ่ง
5. นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน
6. นางสาวเมตตา สังข์ทอง
7. นางสาวพัชราภรณ์ ตํอดอก
8. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
9. นางนภารัตน์ จาเนียร
10. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
11. นายนิทัศน์ รสโอชา
12. นายอานาจ แก๎วภูผา
13. นางสาวฐิติรตั น์ ขาวบริสุทธิ์
14. นายณเรศณ์ จิตรัตน์
15. นายกสิพงษ์ กสิพันธ์
16. นายมานิช โชติชํวง
17. นายสายชน คงคะพันธ์
18. นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา

28 - 29
พฤศจิกายน 2562

ภูสักธาร รีสอร์ท
จ.นครนายก

ผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา
งบประมาณ
เรียนรู๎การจัดทาข๎อมูลการคัดเลื อกกลางบุคคล
2,740
เข๎ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (TCAS) และ
ขั้นตอนในการรับ – สํงข๎อมูลให๎เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
เรี ยนรู๎ห ลัก การและวิ ธี การตรวจประเมิน ความ
6,660
สอดคล๎ อ งตามข๎ อ ก าหนดมาตรฐานห๎ อ งสมุ ด
สีเขียวและสามารถพัฒนาศักยภาพให๎เป็นผู๎ตรวจ
ประเมินห๎องสมุดสีเขียว
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
55,000
มีแผนการดาเนินงาน สามารถพัฒนาการบริหาร
จัดการ และพัฒนางานแกํสังคม ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได๎ อ ยํ า งเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

36
ลาดับที่
4

หัวข้ออบรม/ประชุม/สัมมนา
รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา
วันที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการอนุรักษ์ 1. ผศ.สาโรช ปุรสิ ังคหะ
25 ธันวาคม 2562
พลังงานและสิ่งแวดล๎อม
2. ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย
3. นางทัศนี สุทธิวงศ์
4. นางสาวเพลินตา โมสกุล
5. นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน
6. นางพรทิพย์ เดชรอด
7. นางยุพิน กิจที่พึ่ง
8. นางศิริพร แจํมจารัส
9. นางสาวกัลยา จันทร์โชติ
10.นางละเอียด รามคุณ
11.นางสาวเมตตา สังข์ทอง
12.นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
13.นางนภารัตน์ จาเนียร
14.นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
15.นายจิรทีปต์ น๎อยดี
16.นายนิทัศน์ รสโอชา
17.นางสาวพัชราภรณ์ ตํอดอก
18.นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
19.นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา
20.นายสมยศ เฉลยมณี
21.นางสาวอัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ
22.นางศิริรัตน์ โพธิ์ภริ มย์
23.นางสาวชลธิชา สวํางอารมย์
24.นายสมชาย เพ็ญสุข
25.นายสายชน คงคะพันธ์
26.นายภูวนาถ นาควรรณกิจ
27.นางสาวฐิติรตั น์ ขาวบริสุทธิ์

สถานที่
ห๎องประชุมต๎นโมก
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา
มี ค วามรู๎ ความเข๎ า ใจ และมี จิ ต ส านึ ก ในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม

งบประมาณ
10,000

37
ลาดับที่

5

หัวข้ออบรม/ประชุม/สัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา
28.นายเจษฎา สุขสมพืช
29.นายอานาจ แก๎วภูผา
30.นายกสิพงษ์ กสิพันธ์
31.นางสาวมัทนียา หามาลัย
32.นายณเรศณ์ จิตรัตน์
33.นายมานิช โชติชํวง
34.นายธีระ เอ็งวงษ์ตระกูล
35.นายอาพล เกิดชนะ
36.นายทิพย์ รามคุณ
37.นายเจษฎา พานแก๎ว
38.นางบุปผา ชมวงษ์
39.นางเบญจา ผลโต
40.นางนงรักษ์ เกษมสังข์
41.นางจินดา ไพยกาล
42.นางสาวสมศรี รัมมะมนต์
43.นางพลอยนภัส เพ็ชรวงษ์
44.นางมาลี รื่นรมย์
45.นางอุษา บุญโสม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดาเนิน
1. อ.ทัศนี สุทธิวงศ์
กิจกรรมบนระบบเครือขํายสารสนเทศเพื่อ 2. นายอานาจ แก๎วภูผา
พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (40th
3. นายสายชน คงคะพันธ์
WUNCA)
4. นายกสิพงษ์ กสิพันธ์
5. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์
6. นายมานิช โชติชํวง
7. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
8. นางสาวพัชราภรณ์ ตํอดอก
9. นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน

วันที่

15 - 17 มกราคม
2563

สถานที่

ผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แลกเปลี่ยนความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และระบบเครือขํายระหวํางกลุํมสมาชิก และรับ
ฟั ง การถํ า ยทอดความรู๎ ทั้ ง ในด๎ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและด๎านห๎องสมุด จากผู๎เชี่ยวชาญใน
ด๎านตํางๆ

งบประมาณ

37,100

38
ลาดับที่

หัวข้ออบรม/ประชุม/สัมมนา

6

สัมมนาทางวิชาการด๎านการพัฒนา
เครือขํายห๎องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7
ประจาปี 2563

7

อบรมการใช๎งานฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค๎น (ออนไลน์) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา
10. นางยุพิน กิจที่พึ่ง
11. นายธีระ เอ็งวงษ์ตระกูล
12. นางสาวอัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ
13. นางสาวชลธิชา สวํางอารมย์
14. นายอาพล เกิดชนะ
1. นางพรทิพย์ เดชรอด
2. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
3. นายอานาจ แก๎วภูผา
4. นายสายชน คงคะพันธ์
5. นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา

1. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
2. นางนภารัตน์ จาเนียร
3. นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา

วันที่

สถานที่

20 - 22
กุมภาพันธ์ 2563

สานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแกํน

2 - 4 มีนาคม
2563

ผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา

แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห าร
จัดการห๎ องสมุด สีเขี ยว ในการอนุ รักษ์ พลังงาน
และสิ่งแวดล๎อม และการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี
ตํ า งๆ ที่ เ ป็ น มิ ต รตํ อ สิ่ ง แวดล๎ อ ม รวมถึ ง ให๎
หนํวยงานในภาคีได๎รํวมแสดงผลงาน นวัตกรรม
เชิงสร๎างสรรค์ห๎องสมุดสีเขียว ที่สนับสนุนแนวคิด
การเป็ น มิ ตรตํ อสิ่ งแวดล๎ อม ให๎เ ป็ นที่ รู๎ จั กในวง
กว๎างของผู๎ประกอบการและบุคคลที่สนใจ
สานักหอสมุด
ฝักอบรมการใช๎งานฐานข๎อมูล จานวน 10 ฐาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ
1. ProQuest Dissertations & Theses Global
2. IEE/IEL Electronic Library (IEL)
3. ACM Digital Library
4. SpringerLink – Journal
5. Web of Science
6. American Chemical Society
7. Academic Search Complete
8. EBSCO Discovery Service Plus with
FullText
9. Computer & Applied Sciences
10. Emerald Management
11.

งบประมาณ

23,100

5,450

39
ลาดับที่
8

9

หัวข้ออบรม/ประชุม/สัมมนา
สัมมนาเครือขํายสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา
1. อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์
2. นางสาวเมตตา สังข์ทอง
3. นางนภารัตน์ จาเนียร
4. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
5. นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน
6. นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช๎
1. ผศ.สาโรช ปุรสิ ังคหะ
โปรแกรมพัฒนาสื่อกราฟิกเพื่อการสื่อสาร 2. นางทัศนี สุทธิวงศ์
และการประชาสัมพันธ์”
3. นางสาวกันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
4. นางสาวเพลินตา โมสกุล
5. นางสาวรสสุคนธ์ คาสอน
6. นางพรทิพย์ เดชรอด
7. นางยุพิน กิจที่พึ่ง
8. นางศิริพร แจํมจารัส
9. นางสาวกัลยา จันทร์โชติ
10. นางละเอียด รามคุณ
11. นางสาวเมตตา สังข์ทอง
12. นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
13. นางนภารัตน์ จาเนียร
14. นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
15. นายจิรทีปต์ น๎อยดี
16. นายนิทัศน์ รสโอชา
17. นางสาวพัชราภรณ์ ตํอดอก
18. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
19. นางสาวยุธิดา เข็มปัญญา
20. นายสมยศ เฉลยมณี
21. นางสาวอัญชรีพร เหลืองธรรมชาติ

วันที่
10 - 14 มีนาคม
2563

9 กรกฎาคม
2563

สถานที่
วิทยาลัยนานาชาติการ
ทํองเที่ยว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์
ธานี

ผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา
สํงเสริมความรํวมมือเครือขํายสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ให๎มีความเข๎มแข็ และแลกเปลีย่ นความรู๎
ประสบการณ์ระหวํางผู๎บริหารและบุคลากรของ
สานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ
ห๎องปฏิบัติการ
บุคลากรมีความรู๎ แนวคิด วิธีการสร๎างสื่อนาเสนอ
คอมพิวเตอร์ 31115
และสามารถสร๎างสื่อนาเสนอด๎วยโปรแกรม
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษา กราฟิก ในรูปแบบ Presentation เพื่อการ
และคอมพิวเตอร์
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ได๎

งบประมาณ
53,570

7,520

40
ลาดับที่

หัวข้ออบรม/ประชุม/สัมมนา

10

อบรมเชิงปฏิบัติการ "Rajabhat Dataset
Workshop 2020"

รายชื่อผู้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา
22. นางศิริรัตน์ โพธิ์ภริ มย์
23. นางสาวชลธิชา สวํางอารมย์
24. นายสมชาย เพ็ญสุข
25. นางศศินันท์ เล๎าประเสริฐ
26. นายสายชน คงคะพันธ์
27. นายภูวนาถ นาควรรณกิจ
28. นางสาวฐิติรตั น์ ขาวบริสุทธิ์
29. นายเจษฎา สุขสมพืช
30. นายอานาจ แก๎วภูผา
31. นายณเรศณ์ จิตรัตน์
32. นายมานิช โชติชํวง
33. นายธีระ เอ็งวงษ์ตระกูล
34. นายอาพล เกิดชนะ
35. นายเจษฎา พานแก๎ว
1. ผศ.สาโรช ปุรสิ ังคหะ
2. นายอานาจ แก๎วภูผา
3. นางสาวฐิติรตั น์ ขาวบริสุทธิ์

วันที่

29 – 31
กรกฎาคม 2563

สถานที่

ผลการเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย พัฒนาฐานข๎อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและนาเสนอ
อลงกรณ์ ในพระบรม ข๎อมูลที่เป็นปัจจุบันระหวํางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ให๎สามารถใช๎ข๎อมูลรํวมกันได๎ตามวัตถุประสงค์
และการดาเนินงานสามารถพัฒนาข๎อมูลข๎อมูลได๎
อยํางสมบูรณ์และรวดเร็ว

งบประมาณ

21,650

กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบและกลไก
การประกัน คุณภาพ เรื่ อง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนและพัฒ นางานส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก เพื่อทบทวน
การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Maxtric ให๎ชัดเจนและสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ รวมทั้งการทบทวน
และจัดทาแผนตํางๆ ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎รับการตรวจประมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัน ที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ชัยเลิ ศ
ปริสุทธิกุล เป็นประธาน อาจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุํงราตรี เป็นกรรมการ และอาจารย์ฤดี เสริมชยุตเป็น
กรรมการและเลขานุการ ประเมินตนเองอยูํที่ 4.46 คะแนน ระดับดี/ ผลการประเมินอยูํในระดับ
...................

รอผลการประเมิน/ภาพประกอบ
โครงการห้องสมุดสีเขียว
ส านั ก วิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได๎ รั บ การตรวจประเมิ น ห๎ อ งสมุ ดสี เ ขี ย ว
ประจาปี พ.ศ.2563 วันที่ 10 กันยายน 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
หัวหน๎าทีมผู๎ตรวจประเมิน นางสาวกาไล ลิ่มสอน ผู๎ตรวจประเมิน และนางนฤมล พฤกษศิลป์ ผู๎ตรวจ
ประเมิน โดยผลการประเมิน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผํานการตรวจประเมินห๎องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์การประเมินห๎องสมุดสีเขียว ของ
สมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

42
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (40th WUNCA)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รํวมประชุมเชิงปฏิบั ติการ ครั้งที่ 40 เรื่อง
การดาเนิ นงานกิจกรรมบนระบบเครือขํายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระหวํางวันที่ 15-17
มกราคม พ.ศ.2563 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขํายระหวําง
กลุํมสมาชิก และรับฟังการถํายทอดความรู๎ ทั้งในด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและด๎านห๎องสมุด จาก
ผู๎เชี่ยวชาญในด๎านตํางๆ
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2. สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎เข๎ารํวมสัมมนาทางวิชาการด๎านการพัฒนา
เครือขํายห๎องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจาปี พ.ศ.2563 วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ณ ส านั กหอสมุ ด มหาวิทยาลัย ขอนแกํน จ.ขอนแกํน เพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการห๎องสมุดสีเขียว ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล๎อม และการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี
ตํา งๆ ที่ เ ป็ น มิ ต รตํ อ สิ่ ง แวดล๎ อ ม รวมถึ ง ให๎ ห นํ ว ยงานในภาคี ไ ด๎ รํ ว มแสดงผลงาน นวั ต กรรมเชิ ง
สร๎างสรรค์ห๎องสมุดสีเขียว ที่สนับสนุนแนวคิดการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ให๎เป็นที่รู๎จักในวงกว๎างของ
ผู๎ประกอบการ และบุคคลที่สนใจ
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3. สัมมนาเครือข่ายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎เข๎ารํวมสัมมนาเครือขํายสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 วันที่ 10 - 14 มีนาคม พ.ศ.2563
ณ วิทยาลัยนานาชาติการทํองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
เพื่อสํงเสริมความรํวมมือเครือขํายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏให๎
มีความเข๎มแข็ง และแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์ระหวํางผู๎บริหารและบุคลากรของสานักวิทย
บริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
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4. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎จัดให๎มีการตรวจ
ประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 256 2 โดยมี ร อง
ศาสตราจารย์ ชัย เลิ ศ ปริสุทธกุล ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุํงราตรี กรรมการและ
อาจารย์ฤดี เสริมชยุต กรรมการและเลขานุการ ให๎เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน พร๎อมทั้ง
ให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานของสานักวิทยบริการฯ ณ ห๎องชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4)
อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ผลการ
คะแนน
ดาเนินงาน
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 การบริหารเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
6 ข๎อ
6 ข๎อ
5
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1
5
องค์ประกอบที่ 2 ดาเนินงานตามพันธกิจของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ระดับความสาเร็จของการให๎บริการที่สอดคล๎องกับ 5 ข๎อ
5 ข๎อ
5
ความต๎องการของผู๎รับบริการ
2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ด๎านห๎องสมุด
6 ข๎อ
5 ข๎อ
5
2.3 การจัดสภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎
8 ข๎อ
8 ข๎อ
5
2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
5 ข๎อ
5 ข๎อ
5
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ข๎อ
5 ข๎อ
5
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
5
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบทุกตัวบ่งชี้
5.00
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การตรวจเยี่ยม (Site Visit)
วันที่ 8 ตุลาคม 2562

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 18 ตุลาคม 2562

โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562

ทาบุญปีใหม่
วันที่ 3 มกราคม 2563

เข้ารวมอบรม Wanca ครั้งที่ 40
วันที่ 15-17 มกราคม 2563

47
กิจกรรมเรียนรู้สารสนเทศฐานข้อมูลออนไลน์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าร่วมอบรมห้องสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยขอขแก่น
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมรักโลก พิธีเปิดการทิ้งขยะ
วันที่ 28 กุมภาพัน 2563

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (TnaiLis)
วันที่ 2-3 มีนาคม 2563

48
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
วันที่ 4 มีนาคม 2563

กิจกรรมตรวจประเมิน 5ส.
วันที่ 9 มีนาคม 2563

ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 19 มี.ค.63

กิจกรรมร่วมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย
วันที่ 18 มิถุนายน 2563

49
กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (KM)
เรื่อง “ความรู้ในการบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้น”
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Rajabhat Dataset Workshop 2020”
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่29 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ การเข้าใช้ Application Green Library
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563

50
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โดยการติดตั้ง Application "Green Digital Library"
วันที่ 18 สิงหาคม 2563

เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจาปีการศึกษา 2563
วันที่ 20 สิงหาคม 2563

51
ร่วมรับฟังการบรรยาย “เทคนิคในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี สู่การนาไปใช้ประโยชน์”
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขา
และได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีในกิจกรรม ARU ครั้งที่ 5
ณ ห้องประชุมอาคารครุสรรพสิทธ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 25 สิงหาคม 2563

กิจกรรมมอบหนังสือ วารสารให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 2 กันยายน 2563

52

ที่ปรึกษา
ผู๎อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบรรณาธิการ
รองผู๎อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน๎าสานักงานผู๎อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้รวบรวมและจัดทา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดพิมพ์โดย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0-3527-6579 โทรสาร. 0-3524-5165

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 035-276579 โทรสาร 035-245165
เว็บไซต์ http://www.arit.ac.th

