สรุปการปฏิบัติงานส่วนงานธุรการ
ประจำเดือนตุลำคม 2561
ชื่องาน
1 หน่วยบริหำรและสำรบรรณ
1.1 กำรจัดทำหนังสือติดต่อรำชกำร
- หนังสือติดต่อหน่วยงำนภำยใน –
ภำยนอก 60 ฉบับ
- หนังสือตอบขอบคุณหนังสือ
อภินันทนำกำร 35 ฉบับ
1.2 กำรรับหนังสือและกำรส่งหนังสือ
รำชกำร
- ส่งหนังสือรำชกำรภำยใน – ภำยนอก
42 ฉบับ
- ส่งหนังสือตอบขอบคุณหนังสือ
อภินันทนำกำร 35 ฉบับ
- รับหนังสือรำชกำรภำยใน – ภำยนอก
26 ฉบับ
- รับหนังสือรำชกำรภำยใน – ภำยนอก
จำกธุรกำรสำรบัญอิเล็กทรอนิกส์ 155
ฉบับ
1.3 กำรเก็บหนังสือรำชกำร
1.4 งำนกำรประชุม
1.5 งำนบริหำรงำนบุคคล
(กำรเช็ควันลำของบุคลำกร)
1.6 งำนฝึกอบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกร
1.7 งำนจัดกำรควำมรู้
1.8 งำนอำคำรสถำนที่ (แจ้งช่ำง
บำรุงรักษำลิฟต์)

ผลงาน
จานวน หน่วยนับ

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ

-

งานที่จะดาเนินการต่อไป

95

ฉบับ

1.1 กำรจัดทำหนังสือติดต่อรำชกำร
(รวมหนังสือตอบขอบคุณหนังสือ
อภินันทนำกำร)

258

ฉบับ

1.2 กำรรับหนังสือและกำรส่งหนังสือ
รำชกำร (รวมธุรกำรสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์)

353
2
14

ฉบับ
ครั้ง
ครั้ง

-

1

ครั้ง

-

1.3 กำรเก็บหนังสือรำชกำร
1.4 งำนกำรประชุม
1.5 งำนบริหำรงำนบุคคล (กำรเช็ควัน
ลำของบุคลำกร)
1.8 งำนอำคำรสถำนที่ (แจ้งช่ำง
บำรุงรักษำลิฟต์)

-

สรุปการปฏิบัติงานส่วนงานธุรการ
ประจำเดือนตุลำคม 2561
ชื่องาน
1 หน่วยบริหำรและสำรบรรณ
1.9 งำนอำคำรสถำนที่ (แจ้งช่ำงให้มำ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ,ประปำเมือ่ เกิดกำร
ชำรุด)
1.10 งำนอำคำรสถำนที่ (ควบคุมดูแลกำร
ทำสะอำดของแม่บ้ำน)
1.11 จัดทำจดหมำยข่ำวสำนักฯ
2. หน่วยกำรเงินและพัสดุ
2.1 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
3. หน่วยนโยบำยและแผน
3.1 งำนจัดทำงบประมำณปีงบ 2562

ผลงาน
จานวน หน่วยนับ

ปัญหาและอุปสรรค
-

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ

งานที่จะดาเนินการต่อไป

15

ครั้ง

1

ครั้ง

1

ฉบับ

-

1.9 งำนอำคำรสถำนที่ (แจ้งช่ำงให้มำ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ,ประปำเมือ่ เกิด
กำรชำรุด)
1.10 งำนอำคำรสถำนที่ (ควบคุมดูแล
กำรทำสะอำดของแม่บ้ำน)
1.11 จัดทำจดหมำยข่ำวสำนักฯ

10

ฎีกำ

-

2.1 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

1

ครั้ง

ปัญหา: ได้รับข้อมูล Action plan
2562จำกกองนโยบำยและแผนไม่ครบ
วิธีแก้ไข: ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
เรียบร้อยแล้ว

3.1 งำนจัดทำงบประมำณปีงบ 2562

สรุปการปฏิบัติงานส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ
ประจำเดือน ตุลำคม 2561
ชื่องำน

ผลงำน
ปัญหำและอุปสรรค
จำนวน หน่วยนับ

1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1.1 คัดเลือกและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
314 รำยกำร
1.2 มุมเสนอซื้อ
0 ชื่อเรื่อง
1.3 ลงทะเบียนทรัพยำกรสำรสนเทศ
137 เล่ม
- ภำษำไทย
104 เล่ม
- ภำษำต่ำงประเทศ
33 เล่ม
1.4 ตรวจสอบรำยกำรหนังสือจำกศูนย์กำรศึกษำฯ
1,174 เล่ม
อำเภอตำคลี จังหวัดนครสวรรค์
- ภำษำไทย/ ภำษำต่ำงประเทศ
1,080/94 เล่ม
2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
2.1 วิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
79 รำยกำร
- ภำษำไทย
48 รำยกำร
- ภำษำต่ำงประเทศ
31 รำยกำร
2.2 เพิ่ม ITEM ในฐำนข้อมูล
ระเบียน
2.3 กำร Upload ระเบียนบรรณำนุกรมเข้ำ
98 ระเบียน
เครือข่ำยสหบรรณำนุกรมห้องสมุดถำบันอุดมศึกษำไทย
2.4 สร้ำงฐำนข้อมูลกฤตภำคในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ระเบียน
2.5 สร้ำงฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
6 ระเบียน
3. งานซ่อมบารุงทรัพยากรสารสนเทศ
3.1 กำรเย็บเล่ม ทำปกแข็ง
300 เล่ม
3.2 เขียนสัน ปก หนังสือ
263 เล่ม
3.3 ติด Tag RFID บันทึกข้อมูลลงแผ่น RFID และ
300 เล่ม
เปลี่ยนสถำนะของหนังสือในระบบฐำนข้อมูลห้องสมุด
3.4 ซ่อมบำรุงรักษำหนังสือชำรุด
5 เล่ม

เนื่องจำกรับหนังสือ
มำจำกศูนย์ฯ ตำคลี
จำนวนมำก เลยทำ
ให้ไม่มีชั้นที่จะใส่
หนังสือใหม่หำกมี
กำรสั่งซื้อ

ข้อเสนอแนะจำกคณะ
กรรมกำรฯ

งำนที่จะดำเนินกำรต่อไป

ดำเนินกำรลงทะเบียนหนังสือ

ดำเนินกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ดำเนินกำรเพิ่ม ITEM หนังสือลงฐำนข้อมูล
ดำเนินกำร Upload ระเบียนเข้ำเครือข่ำย
สหบรรณำนุกรมห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำไทย

ดำเนินกำรเย็บเล่ม ทำปกแข็ง เขียนสัน ติด
RFID และซ่อมบำรุงรักษำหนังสือชำรุด

การลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลห้องสมุด แยกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ
ประจาเดือน ตุลาคม 2561
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
BKE0X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ
BKE1X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ
BKE2X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ
BKE3X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ
BKE4X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ
BKE5X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ
BKE6X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ
BKE7X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ
BKE8X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ
BKE9X หนังสือทั่วไป-อังกฤษ
DISE วิทยำนิพนธ์-อังกฤษ
FICE นวนิยำย-อังกฤษ
JE เยำวชน-อังกฤษ

ต.ค.

1
8
1
2
12
4
2

LAWE หนังสือกฎหมำย-ภำษำอังกฤษ

1

REFE หนังสืออ้ำงอิง-อังกฤษ
RESE งำนวิจัย-อังกฤษ
รวมหนังสือภาษาอังกฤษ

31

2561
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.
ก.พ. มี.ค.
หนังสือภาษาอังกฤษ

เม.ย.

2562
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวม

การลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลห้องสมุดแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ)
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
BKT0X หนังสือทั่วไป-ไทย
BKT1X หนังสือทั่วไป-ไทย
BKT2X หนังสือทั่วไป-ไทย
BKT3X หนังสือทั่วไป-ไทย
BKT4X หนังสือทั่วไป-ไทย
BKT5X หนังสือทั่วไป-ไทย
BKT6X หนังสือทั่วไป-ไทย
BKT7X หนังสือทั่วไป-ไทย
BKT8X หนังสือทั่วไป-ไทย
BKT9X หนังสือทั่วไป-ไทย
DIST วิทยำนิพนธ์-ไทย
FICT นวนิยำย-ไทย
JT เยำวชน-ไทย
SS เรื่องสั้น-ไทย
LAWT หนังสือกฎหมำย-ภำษำไทย
LOP สำรสนเทศท้องถิ่น
REFT หนังสืออ้ำงอิง-ไทย
REST งำนวิจัย-ไทย
SET ตลำดหลักทรัพย์ฯ

ต.ค.

2
24
1
8
1
1
3
25

3
1
1

2561
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.
หนังสือภาษาไทย

เม.ย.

2562
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวม

รวมหนังสือภาษาไทย

70
การลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลห้องสมุดแยกตมประเภททรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ)

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ

ต.ค.

2561
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ซีดีรอม
BM ซีดีรอมประกอบหนังสือ
CDRE ซีดีรอม-อังกฤษ
CDRT ซีดีรอม-ไทย
VCDE วิดีโอดิกส์-อังกฤษ
VCDT วิดีโอดิกส์-ไทย
รวมซีดี

4

4
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

AC จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย

6

รวมประเภทสื่อทั้งหมด

6

2562
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวม

สรุปการปฏิบัติงานส่วนงานบริการสารสนเทศ
ประจำเดือนตุลำคม 2561
ชื่องำน

ผลงำน
จำนวน หน่วยนับ

1 หน่วยบริการยืม-คืน
1.1 กำรให้บริกำรยืม-คืน
1.1.1 กำรให้บริกำรยืมตู้อัตโนมัติ

1046
327

เล่ม
เล่ม

1.1.2 กำรให้บริกำรคืนตู้อัตโนมัติ

696

เล่ม

1.2 บันทึกข้อมูลสมำชิก
1.3 กำรทวงถำม
1.4 กำรปรับเมื่อส่งคืนเกินกำหนด
และทำบัญชี
1.5 กำรจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศ
ขึ้นชั้น
1.6 ควบคุมระบบกำรยืม
1.7 ตรวจสอบหนี้ผู้ใช้บริกำร
1.8 จัดทำสถิติและรำยงำนเกี่ยวกับ
กำรยืม
1.9 สถิติผู้เข้ำใช้บริกำรสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

123
158

คน
ชื่อเรื่อง
เล่ม

3312

เล่ม

9
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

19633

คน

ปัญหำและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรฯ

งำนที่จะดำเนินกำรต่อไป
1.1 กำรให้บริกำรยืม-คืน
1.1.1 กำรให้บริกำรยืมตู้
อัตโนมัติ
1.1.2 กำรให้บริกำรคืนตู้
อัตโนมัติ
1.2 บันทึกข้อมูลสมำชิก
1.3 กำรทวงถำม
1.4 กำรปรับเมื่อส่งคืนเกิน
กำหนดและทำบัญชี
1.5 กำรจัดเก็บทรัพยำกร
สำรสนเทศขึ้นชั้น
1.6 ควบคุมระบบกำรยืม
1.7 ตรวจสอบหนี้ผู้ใช้บริกำร
1.8 จัดทำสถิติและรำยงำน
เกี่ยวกับกำรยืม
1.9 สถิติผู้เข้ำใช้บริกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ

1.10 ตรวจสอบจุดทำงเข้ำออก
2168 รำยกำร
1.11 บริกำรรับฝำกของ
9275
คน
2. หน่วยบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2.1 กำรคัดเลือก/จัดหำวำรสำรและ
ชื่อเรื่อง
หนังสือพิมพ์
2.2 ลงทะเบียนวำรสำร หนังสือพิมพ์ 536
ฉบับ
นำออกให้บริกำร
2.3 จัดสร้ำงฐำนข้อมูลดรรชนีวำรสำร 50 รำยกำร
2.4 กำหนดคำดรรชนีวำรสำรเพื่อกำร
สืบค้น
2.5 เตรียมวำรสำรเพื่อส่งเย็บเล่ม
2.6 ให้บริกำรยืม - คืน วำรสำร
2.7 บริกำรหนังสือพิมพ์ล่วงเวลำ
2.8 บริกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกรำช
กิจจำนุเบกษำ
2.9 ต่ออำยุกำรบอกรับวำรสำรและ
หนังสือพิมพ์
2.10 จัดทำสถิติและรำยงำนเกี่ยวกับ
กำรให้บริกำร
2.11 ตอบขอบคุณวำรสำรอภินันทนำ
กำร

50

รำยกำร

150
44
2

เล่ม
ฉบับ
ฉบับ
ครั้ง

-

ครั้ง

3

ครั้ง

2

เล่ม

1.10 ตรวจสอบจุดทำงเข้ำออก
1.11 บริกำรรับฝำกของ
2.1 กำรคัดเลือก/จัดหำวำรสำร
และหนังสือพิมพ์
2.2 ลงทะเบียนวำรสำร
หนังสือพิมพ์ นำออกให้บริกำร
2.3 จัดสร้ำงฐำนข้อมูลดรรชนี
วำรสำร
2.4 กำหนดคำดรรชนีวำรสำร
เพื่อกำรสืบค้น
2.5 เตรียมวำรสำรเพื่อส่งเย็บเล่ม
2.6 ให้บริกำรยืม - คืน วำรสำร
2.7 บริกำรหนังสือพิมพ์ล่วงเวลำ
2.8 บริกำรสืบค้นสำรสนเทศจำก
รำชกิจจำนุเบกษำ
2.9 ต่ออำยุกำรบอกรับวำรสำร
และหนังสือพิมพ์
2.10 จัดทำสถิติและรำยงำน
เกี่ยวกับกำรให้บริกำร
2.11 ตอบขอบคุณวำรสำร
อภินันทนำกำร

3. หน่วยบริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า
3.1 แนะนำเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกร 402
สำรสนเทศ
3.2 ตอบคำถำมเมื่อมีผู้ต้องกำรควำม 453
ช่วยเหลือ
3.3 บริกำรให้นำหนังสือออกไปถ่ำย
21
สำเนำ
3.4 ตรวจรับรำยกำรทรัพยำกร
178
สำรสนเทศใหม่
3.5 สำเนำสื่อสำรสนเทศด้วย
สแกนเนอร์
3.6 สถิติกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ 1676
แต่ละหมวดหมู่ (in house use)
4. หน่วยบริการเพื่อส่งเสริมการใช้บริการ
4.1 ปฐมนิเทศและแนะนำกำรใช้
บริกำรของสำนักฯ
4.2 กำรจัดกิจกรรมนำชม (Library
Tour)
4.3 กิจกรรมฝึกอบรมสืบค้นสำรสน
เทศและกำรใช้บริกำร
4.4 จัดทำเอกสำร /สื่อประชำสัมพันธ์
1
บริกำร
4.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้
2
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

ครั้ง
ครั้ง
เล่ม
รำยกำร
ไฟล์
รำยกำร
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

3.1 แนะนำเกี่ยวกับกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
3.2 ตอบคำถำมเมื่อมีผู้ต้องกำร
ควำมช่วยเหลือ
3.3 บริกำรให้นำหนังสือออกไป
ถ่ำยสำเนำ
3.4 ตรวจรับรำยกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศใหม่
3.5 สำเนำสื่อสำรสนเทศด้วย
สแกนเนอร์
3.6 สถิติกำรใช้ทรัพยำกรสำรสน
เทศแต่ละหมวดหมู่ (in house use)
4.1 ปฐมนิเทศและแนะนำกำรใช้
บริกำรของสำนักฯ
4.2 กำรจัดกิจกรรมนำชม
(Library Tour)
4.3 กิจกรรมฝึกอบรมสืบค้น
สำรสนเทศและกำรใช้บริกำร
4.4 จัดทำเอกสำร /สื่อ
ประชำสัมพันธ์บริกำร
4.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

4.6 ทำรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ
ใหม่แจ้งแก่ผู้ใช้บริกำร
5. หน่วยสารสนเทศท้องถิ่น
5.1 กำรดำเนินงำนคัดเลือก จัดหำ
สำรสนเทศท้องถิ่น
5.2 รวบรวม จัดระบบ สำรสนเทศ
ท้องถิ่นในเว็บไซต์
5.3 กำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสน
เทศท้องถิ่น
6. หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน
6.1 กำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร
แก่ชุมชน
6.2 ฝึกอบรมแก่ชุมชน บุคลำกร จำก
สถำบัน องค์กรต่ำงๆ
6.3 งำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
ของนักศึกษำ

310

รำยกำร

4.6 ทำรำยชื่อทรัพยำกร
สำรสนเทศใหม่แจ้งแก่ผู้ใช้บริกำร

16

รำยกำร

-

รำยกำร

115

รำยกำร

5.1 กำรดำเนินงำนคัดเลือก
จัดหำสำรสนเทศท้องถิ่น
5.2 รวบรวม จัดระบบ
สำรสนเทศท้องถิ่นในเว็บไซต์
5.3 กำรให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศท้องถิ่น

-

ครั้ง

-

ครั้ง

-

คน

6.1 กำรจัดโครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชน
6.2 ฝึกอบรมแก่ชุมชน บุคลำกร
จำกสถำบัน องค์กรต่ำงๆ
6.3 งำนกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพของนักศึกษำ

สรุปการปฏิบัติงานส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำเดือนตุลำคม 2561
ชื่องาน
1. หน่วยระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ
1.1 ควบคุม ดูแล บำรุงรักษำระบบ
1.2 บริหำรจัดกำรข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2. หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ออกแบบ วิเครำะห์ควำมต้องกำร พัฒนำเว็บไซต์
2.2 เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเคลื่อนที่ผ่ำน
ระบบ Kiosk
3. หน่วยสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.1 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผลงาน
จานวน หน่วย
นับ
42
39

ครั้ง
ครั้ง

21
7

ไฟล์
ครั้ง

16
2

3.4 เตรียมสื่อเพื่อนำออกให้บริกำร
3.5 แปลงสัญญำณ สำเนำสื่อ
3.6 บริกำรสื่อโสตฯสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.7 บริกำรห้องสำรสนเทศต่ำงๆ
3.8 บริกำรพิมพ์ข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต ฐำนข้อมูล
3.9 บริกำรและให้คำแนะนำกำรใช้บริกำรสืบค้นอินเทอร์เน็ต/สื่อโสตฯ

27
9
175
38
464
5034

รำยกำร
รำยกำร
รำยกำร
ครั้ง
คน
คน

4
22

ครั้ง
งำน

36

ครั้ง

4. หน่วยตรวจสอบบารุงรักษา
4.1 ตรวจสอบบำรุงรักษำวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนวัสดุ

ข้อเสนอแนะ
จากคณะ
กรรมการฯ

งานที่จะดาเนินการต่อไป

1.1 ควบคุม ดูแล บำรุงรักษำระบบ
1.2 บริหำรจัดกำรข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
2.1 ออกแบบ วิเครำะห์ควำมต้องกำร พัฒนำเว็บไซต์
2.2 เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเคลื่อนที่
ผ่ำนระบบ Kiosk

รำยกำร ร้ำนจำหน่ำยสื่อมี
ให้เลือกน้อย
ครั้ง
รำยกำร

3.2 จัดหำฐำนข้อมูลออนไลน์ E-Book และ E-Journal
3.3 วิเครำะห์ ทำรำยกำรในฐำนข้อมูลสื่อโสตทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.10 บริกำรฉำยสำรคดีและภำพยนตร์
3.11 ออกแบบตกแต่งสื่อกรำฟิกทุกประเภท

ปัญหาและ
อุปสรรค

คอมพิวเตอร์
ตอบสนองช้ำเวลำ
Save

3.1 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.2 จัดหำฐำนข้อมูลออนไลน์ E-Book และ E-Journal
3.3 วิเครำะห์ ทำรำยกำรในฐำนข้อมูลสื่อโสตทัศน์/สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3.4 เตรียมสื่อเพื่อนำออกให้บริกำร
3.5 แปลงสัญญำณ สำเนำสื่อ
3.6 บริกำรสื่อโสตฯสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.7 บริกำรห้องสำรสนเทศต่ำงๆ
3.8 บริกำรพิมพ์ข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต ฐำนข้อมูล
3.9 บริกำรและให้คำแนะนำกำรใช้บริกำรสืบค้นอินเทอร์เน็ต/สื่อ
โสตฯ
3.10 บริกำรฉำยสำรคดีและภำพยนตร์
3.11 ออกแบบตกแต่งสื่อกรำฟิกทุกประเภท

4.1 ตรวจสอบบำรุงรักษำวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ

4.2 ดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริกำรฯ
4.3 ให้คำแนะนำปรึกษำกำรใช้งำนและแก้ปัญหำ

41
133

ครั้ง
ครั้ง

โสตทัศนวัสดุ
4.2 ดูแลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริกำรฯ
4.3 ให้คำแนะนำปรึกษำกำรใช้งำนและแก้ปัญหำ

