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รายงานประจำปี 2565 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

 
ปรัชญา 

แหล่งสารสนเทศ  สนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชุมชน ท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน ์  

“เป็นหน่วยงานสนับสนุน บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรทางการศึกษา 
เพ่ือขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)” 

 
พันธกิจ 

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล  และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล และก้าวทันการ
พัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

2. สนับสนุนทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
ปลอดภัยจากภัยคุกคาม และมีความเสถียรภาพ ด้วย Digital Platform 

3. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บุคลากรใน
สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป ให้เป็นพลเมืองดิจิทัล  

4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและจัดให้สำนักฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความ
พร้อมในการให้บริการทรัพยากรทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ 

5. ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องไม่ละเมิด
จริยธรรม ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ปฏิบัติงานตามกฎหมายต่างๆ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
คณะกรรมการบริหารงาน 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่  13 พฤษภาคม  2565 
1. อาจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์  พุดเผือก ผู้อำนวยการ 
2. อาจารย ์ดร. กฤษฎา  พลอยศรี รองผู้อำนวยการ 
3. อาจารย์วัชรี  ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการ 
4. นางสาวรัชนี  รักษาจิตร์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักฯ 
5. นางสาวสมพร  มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป  
6. นายบุญญา  วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
7. นางสาวประภัสสร  จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ 
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วันที ่ 14  พฤษภาคม  - 30 กันยายน 2565 
1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน  เสกขุนทด ผู้อำนวยการ 
2. อาจารย์ ดร. กฤษฎา  พลอยศรี รองผู้อำนวยการ 
3. อาจารย์สิทธิศักดิ์  อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการ 
4. นางสาวรัชนี  รักษาจิตร์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักฯ 
5. นางสาวสมพร  มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป  
6. นายบุญญา  วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
7. นางสาวประภัสสร  จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการประจ าส านักฯ คณะกรรมการบริหารส านกัฯ 

รองผู้อ านวยการบริหารงานทั่วไป 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

หน่วยงานบริหารทั่วไป หน่วยงานเทคโนโลยีฯ หน่วยงานวิทยบริการ 

ผศ.ดร. สายฝน  เสกขุนทด 

-ว่าง- 

รองผู้อ านวยการวิทยบริการ 

อาจารย์สิทธิศักด์ิ  อรรจนานนท ์ 

รองผู้อ านวยการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

อาจารย์ดร. กฤษฎา พลอยศรี 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
นางสาวรัชน ี รักษาจิตร ์

หัวหน้าหน่วยงาน 
 

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

หัวหน้าหน่วยงาน 

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

หัวหน้าหน่วยงาน 

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 



 4 

ผลการดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
โครงการด้านการศึกษา 
1. โครงการทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล

ทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 
2565 พื้นที่ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
 

ปัญหาของพ้ืนที่   ไม่มี 
ระยะเวลาดำเนินการ  

รุ่นที่  1  วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่  10  กรกฎาคม  2565 
รุ่นที่  2  วันเสาร์ที่ 6  และ วันอาทิตย์ที่ 7  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
รุ่นที่  3  วันเสาร์ที่  3 วันอาทิตย์ที่ 4   กันยายน  2565 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและวัดระดับสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา  
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะและเป็นที่ยอมรับ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
รุ่นที่ 1  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จำนวน 125 คน   
รุ่นที่ 2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จำนวน 154 คน 
รุ่นที่ 3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   จำนวน  50 คน 

 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
ผู้เข้ารว่มโครงการรุ่นที่ 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จำนวน  101 คน 

ทดสอบผ่านเกณฑ์  ได้รับ Certificate จาก ICDL Thailand  ทัง้สิ้น 95 คน ร้อยละ  94.06  

ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จำนวน  63 คน 

ทดสอบผ่านเกณฑ ์ ได้รับ Certificate จาก ICDL Thailand  ทั้งสิ้น 50 คน ร้อยละ  79.37 

ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จำนวน  19 คน 

ทดสอบผ่านเกณฑ ์ ได้รับ Certificate จาก ICDL Thailand  ทั้งสิ้น 15 คน ร้อยละ  78.95 

 

 

https://icdl.online.th/icdl-thailand-standard/
https://icdl.online.th/icdl-thailand-standard/
https://icdl.online.th/icdl-thailand-standard/
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2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วย Google Application (ออนไลน์ : 
Google Meet)   

 
ปัญหาของพ้ืนที่ :  ไม่มี 
 
ระยะเวลาดำเนินการ  : ในวันที่  10 มิถุนายน 2565    
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านการใช้ Google Application ในการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให้บุคลากร   ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.)  สามารถใช้ 

Google Application  มาปรับใช้ในการทำงานในหน่วยงาน 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างโอกาสในความก้าวหน้ายอมรับ 

 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร   ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.) จำนวน 100 คน 
 
ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ  89 คน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 6 

3. โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล  แบบออนไลน์ ด้วย Google Meet  
 
ระยะเวลาดำเนินการ  : ในวันที่  17  มิถุนายน 2565    
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. บุคลากร  ข้าราชการ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ  เกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของพลเมืองดิจิทัล 

2. บุคลากร  ข้าราชการ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้  
ความเข้าใจ  เกี่ยวกับทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
 
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร   ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.) จำนวน 100 คน 
 
ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ  35 คน 
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หลักสูตร “การเพิ่มทักษะด้านวิชาชีพเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

 
ระยะเวลาดำเนินการ  : 23  พฤษภาคม  2565  ถึง  21  มิถุนายน  2565 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ทักษะ  และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสามารถ 

1. สามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน  เพื่อผลิตเอกสารในลักษณะต่าง ๆ ตารางทำการ และสร้าง

ระบบฐานข้อมูลได้ 
3. สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิก ในการตกแต่งภาพกราฟฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
4. สามารถใช้งานโปรแกรมเว็บเพจได้ 
5. สามารถสร้างสื่อออนไลน์ได้ 

 
กลุ่มเป้าหมาย  : นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จากสำนักงานพัฒนาฝีมือ

แรงงานฉะเชิงเทรา จำนวน  15  คน 
 
 
ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ 5 คน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

การพัฒนาสู่ Digital University ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ได้

ดำเนินนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยระบบดิจิทัล  เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตาม
แนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันคลังสมอง ซ่ึงจาก
การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลใน 5 มิติ  ได้แก่  ทิศทางและการพัฒนาองค์กร  ความพร้อมด้านพันธ
กิจ  ความพร้อมด้านระบบงานประยุกต์  ความพร้อมด้านข้อมูล  และความพร้อมด้านเทคโนโลยีโดยได้
อ้างอิงจาการสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรดิจิทัล TOGAF Framework ที่ได้แบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ ระดับที่  1 Traditional University ระดับที่  2 E-University ระดับ 3 Connected University 
และ ระดับที่ 4 Smart University จากการสำรวจความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ราชนครินทร์ ใน
การเข้าสู่การเป็น Digital University ช่วงปี พ.ศ. 2563 พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์อยู่ใน
ระดับที่ 3 Connected University  

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะที่ เป็นหน่วยงานสนับสนุน บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ได้
จัดทำแผนการพัฒนาสู่การเป็น Digital University ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2565-
2568 โดยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 7 ประเด็น วัดผลสำเร็จจากผลผลิต (output) 
ผลลัพธ์ (outcome) ผลกระทบ (impact) และได้นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น แต่เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

1. จดัประชุมระดมสมองคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
วันที่  14  กันยายน  2565  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ 
เป้าหมายการเป็น Digital University 
1.  เครื่องข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน 
2.  หลักสูตรความร่วมมือ/สถานประกอบการ +อื่น ๆ 
3.  ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในท้องถิ่น 
4.  เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดยีวสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 
5.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการทำงาน 
6.  เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
7.  การบริหาร Big Data นำเข้าข้อมูล Hard Copy ทั้งหมด 
8.  องคก์รที่ใช้ Digital ของจังหวัดด้านการเรียนการสอน 
9.  ศูนย์สื่อสารองค์การระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า 
10.  ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ระบบแบบไซโลเพ่ือรองรับการบริหาร/การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งระบบให้บริการนักศึกษา และบุคลกร 
11.  Branding เพ่ือให้ RRU มีที่ยั่งยืน 
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แผนที่นำทางมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Roadmap)  
การมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยดิจิทัล (พ.ศ. 2565-2568) ประกอบด้วย 3 ระยะเพ่ือมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัลเพ่ือ
ทุกคน” (Digital University for all) ภายในปี พ.ศ. 2568 โดยในระยะที่ 1 (ภายในปี 2566) จะเป็นระยะ
การสร้างการมีส่วนร่วมของบริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และสร้างความพร้อม (Digital 
Participation and Ready) เพ่ือก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลไปด้วยกัน โดยในระยะนี้มหาวิทยาลัยจะสร้าง
ความพร้อม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายและโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ (Hardware and Infrastructure) 2) ด้านการเรียนรู้ไอซีทีของบุคลากรและนักศึกษา ( ICT 
Literacy of Peopleware) 3 ) ด้ านความปลอดภั ยของระบบ เครือข่ าย  (Network Security) 4 ) 
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Environment) และ 5) ด้านกฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (Laws and Regulation)  

ระยะที่ 2 จะเป็นการบูรณาการทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนโดยใช้ระบบดิจิทัลเป็น
เครื่องมือ (Mission Integrated Platform) โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 
ซึ่งประกอบด้วย 1) แพลตฟอร์มการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) 2) 
แพลตฟอร์มงานหลักสูตรและการเรียนรู้ (Curriculum and Learning Platform) 3) แพลตฟอร์ม การ
บริหารงานวิชาการ (Academic Administration Platform) 4) แพลตฟอร์มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
(Research and Academic Service Platform) และ 5) แพลตฟอร์มงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ (Student Service and Alumni Relations Platform)  

ระยะที่ 3 เป็นระยะสุดท้ายของการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลของแผนการพัฒนาฉบับนี้  คือ การ
ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีคุณลักษณ 3 ประการ ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Digital University for Social Responsibility) 2) มหาวิทยาลัยดิจิทัลที่ทำให้
คุณภาพชีวิตของพลเมืองทุกคนดีขึ้น (Digital University for Better Life Quality) และ 3) มหาวิทยาลัย
ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Digital University for SDGs, Sustainable Development Goals) 
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2. จัดโครงการเสาวนาวิชาการ  เรื่อง  “แนวทางดำเนินงานในปัจจุบัน อนาคต เพ่ือมุ่งสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยดิจิทัล”  
 วัตถุประสงค์  :  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่

ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยเช่นกัน อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ความ
ร่วมมือกับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้ร่วมก้าวเดินมุ่งสู่ก ารเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยกันอย่างมั่นคง และยั่งยืน 

ผู้ร่วมเสาวนา  4 ท่าน ได้แก ่
1. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
2. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

3. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

4. นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

4.5 ผศ. ทิพสุดา  คิดเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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3. ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยลดลง  
    อธิบายแนวทาง หรือนโยบายที่นำมาใช้ในการลดค่าใช้จ่าย 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน  เสกขุนทด  มีนโยบายชัดเจนในการลดค่าใช้จ่ายเน้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

ลดการใช้วัสดุสำนักงาน ได้แก่ กระดาษ  จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  สำนักวิทย
บริการฯ  ใช้กระดาษในการพิมพ์เอกสารราชการ  66  รีม  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ลดลง 53.49% 
คงเหลือการใช้กระดาษ 23 รีม  ส่วนหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ใช้หมึกพิมพ์ 28 
ตลับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลดลงเหลือเพียง 17 ตลับ ลดลง 154.54% 

การจัดทำเอกสารออนไลน์ ได้แก่ รายงานประจำปี  รายงานลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้บุคลากรทุกคนจัดส่ง
เอกสารทางออนไลน์ ผ่าน Google App ไม่ตอ้งจัดทำแฟ้มสะสมงาน  
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5. ระบบการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน  
1. ระบบทะเบียนและวัดผล (https://reg.rru.ac.th/)  เป็นระบบสนับสนุนข้อมูลทั้ง  3  ส่วน  

ได้แก่ นักศึกษา  อาจารย์ และบุคลการ 
 

 
 
2. ระบบบัญชี 3 มิติ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) เป็นโปรแกรมบันทึกการซื้อจ้าง Grow 

Finance Management Information System (3D) และ 2) ระบบบริหารงบประมาณ  การเงิน และ
การบัญชี (http://3dgf.rru.ac.th/) เป็นระบบบริหารงบประมาณในทุกมิติ  รวมถึงช่วยรายงานสำหรับ
ผู้บริหารสามารถเข้าถึงไปดูความเคลื่อนไหวของงบประมาณ 

 
 

 
 

https://reg.rru.ac.th/
http://3dgf.rru.ac.th/)%20เป็น
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3.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (doc.rru.ac.th) สนับสนุนการจัดการเอกสารราชการ เข้า-
ออก, รับ-ส่ง, เก็บ-ค้นหา 

 
4.  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (http://lms.rru.ac.th/)  เป็นระบบสนับสนุนการเรียนการ

สอนออนไลน์  เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียน 

 

http://lms.rru.ac.th/
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5.  ระบบจองรถราชการ (http://fis.rru.ac.th) สำหรับให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถจอง
รถผ่านสื่อออนไลน์ได้ เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของรถที่จะใช้ในการเดินทางไปราชการล่วงหน้า 

 

 
 

6.  แอพพลิเคชั่นไลน์ (@Lisa.rru)   ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ลิสา (Lisa) เป็นผู้ช่วยในการให้คำปรึกษาปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

 

http://fis.rru.ac.th/
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7.  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (http://lib.rru.ac.th)  เป็นฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นข้อมูลหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้เนิน
การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 จำนวน 8 ฐาน 

 

 
 
6. กิจกรรมที่มีการบูรณาการห้องสมุดกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร 
และชุมชน (Smart classroom, RRU Book Shelf, One Stop Service, ห้องสมุดดิจิตอล, Book 
Delivery Data Analytics และ Ai)  

ปัจจุบันสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแมทริกซ์ 

(MATRIX) สนับสนุนการทำงานของบรรณารักษ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  มีความสะดวก รวดเร็ว  

ถูกต้องมากขึ้น  เป็นเครื่องมือช่วยการบริหารจัดการงานห้องสมุด  การทำสถิติเพ่ือใช้ในการบริหาร  

สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ ได้ง่าย เป็นมาตรฐานสากล  สามารถใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน  เกิดความร่วมมือในระบบเครือข่ายห้องสมุด  ระบบแมทริกซ์ประกอบด้วยการทำงานด้านต่าง ๆ 

ดังนี้ 

http://lib.rru.ac.th/
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แผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่  3 พลิกโฉมงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยด้วยบริการเชิงรุกและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยสำนักฯ ได้ดำเนินการดังนี้  

• ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และนิทรรศการออนไลน์   

 
 
8. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีระดับตำแหน่งความเชี่ยวชาญสูงขึ้น  

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ตำแหน่งความเชี่ยวชาญ 
นางสาลินี  บุญนาค 
ตำแหน่งเลขท่ี 178 

การบริหารงบประมาณสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระดับชำนาญการ 
(21 สิงหาคม 2562) 

 


