
 

 



 

 

ค าน า 
 

 รายงานประจําปีฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในปีการศึกษา  2559  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในรายงานประจําปีฉบับนี้ ประกอบไปด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของสํานักวิทยบริการฯ  ประวัติความเป็นมา  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ โครงสร้างการ
แบ่งส่วนงานฯ  บุคลากร  การบริหารจัดการ  ผลการดําเนินงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ในสังกัดสํานักวิทยบริการฯ  เป็น
ต้น 
 ในนามสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่าน  คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการฯ  ตลอดจนบุคลากรทุกท่านท่ีได้มีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้อง  สมบูรณ์  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์และนําไปสู่การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของ  ฝ่ายงานต่าง ๆ ในสังกัดสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา  กูลรัตน์) 
       ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                                                           พฤษภาคม  2560 
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 ประวัติความเป็นมา 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัย
ครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519   ท่ีบ้านพักอธิการบุญจิตต์ชูทรงเดช  ซอยแป๊ะต๋ี  ถนน
ธนสาร  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์  โดยมีอาจารย์บรรณารักษ์  1  คน  คือ  นายสุรพล  ฤกษ์สําเร็จ  
ต่อมาเมื่อเปิดภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2519  เมื่อวันท่ี  10  มิถุนายน พ.ศ. 2519  ย้ายไปท่ีอาคารไม้ของ
วิทยาลัยเกษตรกรรม  วิทยาเขตสุรินทร์  (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์)  
เนื่องจากวิทยาลัยครูสุรินทร์ยังไม่มีอาคารเรียน  จึงต้องอาศัยอาคารเรียนเกษตรกรรมเรียน  ต่อมา พ.ศ. 2520  ได้
ย้ายมาท่ีอาคารเรียนช่ัวคราวใกล้หอพักนักศึกษาอาคารเรียนโปรแกรมวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  พ.ศ. 2523  ย้ายมา
อยู่ท่ีอาคารเรียน 2  และย้ายไปท่ีอาคารหอสมุด  เป็นอาคารเอกเทศ  ปัจจุบันคือ อาคารองค์การนักศึกษาและสํานัก
กิจการนักศึกษาพ.ศ.  2538  ย้ายอาคารหอสมุดมาท่ีอาคาร 27 สํานักวิทยบริการ ปัจจุบันอยู่ตรงข้ามอาคาร 1 มี
ท้ังหมด  4 ช้ัน 

 
 
 ช่วงปี  2547 - 2554 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ สํานักงานผู้อํานวยการ  งานวิทยบริการ  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์  ศูนย์ภาษา  และศูนย์
ประเทศเพื่อนบ้านศึกษา จากนั้น ปี 2555  ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ย้าย
ไปสังกัดสํานักงานอธิการบดีและศูนย์ภาษา ศูนย์ประเทศเพื่อนบ้าน
ศึกษาสังกัดสถาบันเอเชียศึกษา    

 
 

ปี 2559 ศูนย์ภาษา ย้ายจากสังกัดสถาบันเอเชียศึกษามาสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในวาระการประชุมครั้งท่ี 6/2559 ลงวันท่ี 26 
ตุลาคม  2559 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีบทบาทและภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ภายใต้การบริหารงานภายในซึ่งประกอบด้วย 4 งาน  ดังนี้    งานสํานักงานผู้อํานวยการ
ฯ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุด  และงานศูนย์ภาษา เพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารสํานักวิทยบริการ



 

 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกท้ัง เพื่อเป็นการสร้างความรู้เข้าใจใน
เชิงบริหารอย่างครอบคลุมท้ังองค์กรและสอดคล้องกับพันธกิจและขอบข่ายการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ปรัชญา   
       Philosophy 
            แหล่งบริการวิชาการ  ผสานเทคโนโลยี ภาษาทวีภูมิปัญญา  พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 
 
วิสัยทัศน์   
       Vision 
           มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี  สร้างทักษะภาษาและบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
การวิจยั  การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
พันธกิจ  
       Mission 
           1.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร  การเรียนการสอน
การวิจัย  การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล             เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

3. จัดหา  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การ
วิจัย  การ  บริการวิชาการสู่ชุมชนและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมหาวิทยาลัย 
 
 



 

 

 
โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

ฝ่ายห้องสมุด 
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

ฝ่ายภาษา 
 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

ศูนย์คอมพิวเตอร ์
 

ห้องสมุด 
 

ศูนย์ภาษา 

1. งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
2. งานบริการและส่งเสริมการ
เรียนรู้สารสนเทศ 
3. งานพัฒนาสื่อและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. งานสารสนเทศท้องถิ่น 
5. งานเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดและบริการ
วิชาการสู่ชุมชน 
6. งานบํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 
7. งานหอประวัติมหาวิทยาลัยฯ 

1. งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 
2. งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. งานพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
4. งานซ่อมบํารุงระบบและเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
5. งานดูแลหน่วยบริการอุปกรณ์
เทคโนโลยี 
6. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร(MIS) 
7. งานฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
8.งานบริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน 

 

1. งานพัฒนาทักษะด้าน
ภาษา 
2. งานบริการวิชาการ
ห้องปฏิบัติการด้านภาษา 
Ellis 
3. งานบริการ แปลเอกสาร 

1.งานสารบรรณ     4.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  7.งานบริหารงานบคุคล 
2.งานการเงินและบัญชี    5.งานประกันคุณภาพการศึกษา  8. งานการประชุมและเลขานุการ 
3.งานพัสดุ/งานควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์  6.งานอาคารสถานที ่ 9.งานควบคุมภายใน 
        



 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แต่งต้ังคระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยดูแลการบริหาร
จัดการสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 2 ท่าน  ดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา  ดําเนิน                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ บรรลือ 
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ               ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และประกันคุณภาพ                               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  กูลรัตน์ 

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 

 

   

 
  
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  แขรัมย์     นายสังวาลย์  ตุกพิมาย              อาจารย์สมเกียรติ  เพ็ชรมาก 
รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายศูนย์ภาษา       รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายห้องสมุด   รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
                                                                                                             
 

 
 
 

 

                           
                                                              นางสาวจรัสศรี  ยิ้มยวน 
                                                         รักษาการแทน 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

บุคลากรสายบริหาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นางจินดา  อัธยาศัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2 นางสาวกาญจนา  ไตรรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3 นางสาวณฤดี  แปลงดี นักวิชาการศึกษา 
4 นางสาวประภาพร  วีระสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5 นางสาวพรพิมล  มงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

  

1 3 2 
5 

บุคลากรสายปฏิบัติการ 

4 

ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาววรณัน  แสงงาม เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
2 นางวีณา  ลัทธิคุณ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
3 นางรัศมี  มิถุนดี เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 
4 นางเนาวรัตน์  โฉมงาม เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 

 

 

 

1 2 3 4 

เจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสมโภชน์  ละม้ายวรรณ บรรณารักษ์ 
2 นางนริศรา  ระโส ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
3 นางสาวทัศวรรณ  ขันทะพานิช นักเอกสารสนเทศ 
4 นางส าอาง  นาจ าปา บรรณารักษ์ 
5 นางรัตนา  กองยอด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
6 นางสาวอภิญญา  เค้ากล้า ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
7 นางนงนุช  สมัครสมาน บรรณารักษ์ 
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บุคลากรงานห้องสมุด 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสนอง  ณ อุบล ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 
2 นางบุณยนุช  รัศมี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
3 นางสาวดวงใจ  คล่องงาม เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
4 นางสาวศุกร์ภานาถ  สติยานุช นักวิชาการศึกษา 
5 นางพัชรี  จุลหงษ์ บรรณารักษ์ 
6 นางสาวลินดา  หาญมานพ บรรณารักษ์ 
7 นางสุธาสินี  มิถุนดี บรรณารักษ์ 

1 5 2 3 6 4 7 

ฝ่ายงานบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวสุนันทนี  ศรีแดงฉาย บรรณารักษ์ 
2 นายเดชาธร  จะริรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
3 นางปพิชญา  จตุพรอนันตกุล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 

1 
2 

3 

ฝ่ายวิทยพัฒนา 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายคณภัทร  พวงจินดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2 นายโกสิน  สนั่นนาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3 นายสุภาษิต  เติมกล้า เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
4 นางสาวทองพันธ์  แพใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5 นางสาวนัฌชวนนัทน์  ประยงค์หอม นักวิชาการศึกษา 
6 นายโกสินทร์  มีชูสิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
7 นายสังเวียน  ก้อนทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1 2 
3 

4 
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บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวเสาวภาคย์  พลศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2 นางสาวนาฏยา  ซาวัน นักวิชาการศึกษา 
3 นายจํารัส  มหานาม เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการโปรแกรมทางภาษาฯ 

1 
2 

3 

บุคลากรศูนย์ภาษา 



 

 

งบประมาณ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 ปีงบประมาณ 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้รับจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินงานรวมท้ังส้ิน 10,189,097.55 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบ
ห้าสตางค์) ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) 30,000 บาท (เจ็ดแสน    ห้าหมื่นบาท) งบประมาณจากเงิน
บํารุงการศึกษา (บ.กศ.) 10,159,097.55 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์)  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
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ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 
งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) 30,000 
งบประมาณจากเงินบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) 10,159,097.55 

รวม 10,189,097.55 

 
 
 



 

 

การบริการและพื้นที่ใหบ้ริการ 
 

 ชั้นที่ 1  
 ตรวจทางเข้า - ออก 
 บริการยืม - คืน 
 มุมหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 บริการวารสาร 
 บริการหนังสือพิมพ์ 
 มุมหนังสือภาพสําหรับเด็กและเยาวชน 
 สํานักงานผู้อํานวยการ 
 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น OPAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 



 

 

 
                                                                    ชั้นท่ี 2 

 หนังสือภาษาไทยหมวด  000 -400 
 หนังสือภาษาต่างประเทศ หมวด  000 - 900 
 บริการสารสนเทศท้องถิ่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชั้นท่ี 3 
 บริการงานวิจัย 
 บริการหนังสืออ้างอิง 
 บริการหนังสือหมวด 500 - 900 
 บริการหนังสือท่ัวไป 
 นิทรรศการผ้าไหมสุรินทร์ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      ชั้นท่ี 4 
 บริการโสตทัศนวัสดุ 
 บริการอินเทอร์เน็ต 
 บริการซีดีรอม 
 บริการหนังสือนวนิยาย 
 บริการห้องโสตทัศนวัสดุ 
 บริการห้องประชุม 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 
 
 

 

 

 

 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ  
 

ประเภท จํานวน หน่วยนับ 
ทรัพยากรท้ังหมดท่ีจัดเก็บในฐานข้อมูลบรรณานุกรม  รายการ 
หนังสือ   

1.  หนังสือภาษาไทย 61,488 ช่ือเรื่อง 
2.  หนังสือภาษาต่างประเทศ 3,910  ช่ือเรื่อง 

วารสาร/สิ่งพิมพ์   
3.  วารสารภาษาไทย 422 ช่ือเรื่อง 
4.  วารสารภาษาต่างประเทศ 60 ช่ือเรื่อง 
5.  หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 17 ช่ือเรื่อง 
6.  หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 2 ช่ือเรื่อง 
7.  นิตยสาร 72 ช่ือเรื่อง 
8.  จุลสาร/จดหมายข่าว 82 ช่ือเรื่อง 

โสตทัศนวัสดุ   
9.  ซีดีรอมประกอบหนังสือ 314 ช่ือเรื่อง 
10.  วัสดุบันทึกเสียง 391 ช่ือเรื่อง 
11.  วีดิทัศน์ 394 ช่ือเรื่อง 
12.  ซีดีรอมท่ัวไป 1,208 แผ่น 
13.  ดีวีดี 63 ช่ือเรื่อง 
14.  ซีดีรอมประเภทภาพยนตร์ 54 ช่ือเรื่อง 
15.  แถบวีดิทัศน์ 645 รายการ 
16.  แบบบันทึกเสียง 592 รายการ 

ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ (ThaiLIS) 1 ฐาน 
ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ต่างประเทศ 10 ฐาน 

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม  2560 



 

 

จ านวนครุภัณฑ์ 

ข้อมูลครุภัณฑ์ท่ีได้รับจัดสรร  ประจําปีงบประมาณ 2559 

 

 

ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วย 
1. เครื่องต้ังเวลาอัตโนมัติ 1 เครื่อง 
2. เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 3 เครื่อง 

4. จานรับสัญญาณดาวเทียม 1 เครื่อง 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทผู้ใช้บริการ ปี 2559 หน่วยนับ 
สมาชิกเข้าใช้บริการ 125,157 คน 
บุคคลภายนอก 2,143 คน 

       ร   ร           ย ร   ร          ย   ร      

 ม    

 ุ   ภ ย อ 



 

 

สถิติการให้บริการ 

สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด ปี 2559 
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เดือน ปี พ.ศ. จ านวน 
มิถุนายน 2559 13,552 
กรกฎาคม 2559 13,086 
สิงหาคม 2559 16,649 
กันยายน 2559 16,080 
ตุลาคม 2559 6,787 
พฤศจิกายน 2559 12,514 
ธันวาคม 2559 9,824 
มกราคม 2560 10,525 
กุมภาพันธ ์ 2560 10,825 
มีนาคม 2560 9,179 
เมษายน 2560 2,810 
พฤษภาคม 2560 3,326 

รวม 125,157 
 



 

 

ข้อมูลเฉลี่ยการใช้บริการห้องสมุด 1 มิ.ย. 59 - 31 พ.ค. 60 
 
 
 

เดือน จ านวนวัน
เปิดบริการ 

จ านวนผู้ใช้บริการ จ านวนรวม 
(คน) 

เฉลี่ย/วัน 
ภายใน ภายนอก 

มิถุนายน 29 13,352 200 13,552 467.31 
กรกฎาคม 28 12,900 186 13,086 467.35 
สิงหาคม 30 16,310 339 16,649 554.96 
กันยายน 30 15,870 210 16,080 536 
ตุลาคม 30 6,602 185 6,787 226.23 
พฤศจิกายน 28 12,367 147 12,514 446.92 
ธันวาคม 29 9,721 103 9,824 338.75 
มกราคม 28 10,428 97 10,525 375.89 
กุมภาพันธ ์ 27 10,731 94 10,825 400.92 
มีนาคม 31 9,010 169 9,179 296.09 
เมษายน 24 2,503 307 2,810 117.08 
พฤษภาคม 29 3,220 106 3,326 114.68 
รวม12 เดือน 

เฉลี่ย 343 123,014 2,143 125,157 364.88 

 

 สรุปสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน  2559 - 31  พฤษภาคม  2560 เปิดบริการ จํานวน 
343  วัน  ผู้เข้าใช้บริการท้ังส้ิน จํานวน 125,157  คน เฉล่ียวันละ 364.88 คน 

 



 

 

สถิติการยืม หนังสือ 

 

 เดือน ปี พ.ศ. จ านวนวันเปิด
บริการ 

จ านวน  เฉลี่ย 
เล่ม/วัน 

มิถุนายน 2559  2,033  
กรกฎาคม 2559 29 3,471 146.65 
สิงหาคม 2559 28 3,593 221.92 
กันยายน 2559 30 5,399 244.80 
ตุลาคม 2559 30 634 365.03 
พฤศจิกายน 2559 30 2,506 98.23 
ธันวาคม 2559 28 2,446 151.90 
มกราคม 2560 29 729 190.65 
กุมภาพันธ ์ 2560 28 1,897 124.82 
มีนาคม 2560 27 873 168.33 
เมษายน 2560 31 301 83.16 
พฤษภาคม 2560 24 493 28.37 

รวม 343 24,375 157.68 
เฉลี่ย 28วัน/เดือน 2,031/เดือน 71เล่ม/วัน 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลเฉล่ียบริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง
เดือนมิถุนายน  2559 - พฤษภาคม 2560 
 

เดือน 
จ านวนบริการยืม - คืน 

รวม 
เฉลี่ย 

เล่ม/วัน ยืม คืน 
มิถุนายน 2559 2,642 1,611 4,253 146.65 
กรกฎาคม 2559 2,994 3,220 6,214 221.92 
สิงหาคม 2559 3,977 3,367 7,344 244.80 
กันยายน 2559 5,533 5,418 10,951 365.03 
ตุลาคม 2559 729 2,218 2,947 98.23 
พฤศจิกายน 2559 2,744 1,813 4,557 151.90 
ธันวาคม 2559 2,596 2,933 5,529 190.65 
มกราคม 2560 1,803 1,692 3,495 124.82 
กุมภาพันธ์ 2560 2,299 2,246 4,545 168.33 
มีนาคม 2560 905 1,673 2,578 83.16 
เมษายน 2560 391 290 681 28.37 
พฤษภาคม 2560 539 454 993 34.24 

รวม 27,152 26,935 54,087 157.68 
 

 สรุปบริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 -                 31  
พฤษภาคม  2560  มีผู้ใช้บริการยืม ท้ังส้ิน  จํานวน 27,152 เล่ม และบริการคืน  ท้ังส้ิน 26,935 เฉล่ียยืมวันละ 
157.68 เล่ม  



 

 

สถิติการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้น 

 

เดือน ปี พ.ศ. จ านวน 
มิถุนายน 2559 9,758 
กรกฎาคม 2559 11,277 
สิงหาคม 2559 14,583 
กันยายน 2559 31,042 
ตุลาคม 2559 9,509 
พฤศจิกายน 2559 10,865 
ธันวาคม 2559 9,754 
มกราคม 2560 12,602 
กุมภาพันธ ์ 2560 10,816 
มีนาคม 2560 8,729 
เมษายน 2560 7,223 
พฤษภาคม 2560 3,574 

รวม 139,732 

 

 

  

   

 

 



 

 

สถิติการให้บริการห้องโสตทัศนวัสดุและห้องประชุม 
 

เดือน ปี พ.ศ. จ านวนวันเปิด
บริการ 

จ านวน 

มิถุนายน 2559  2,287 
กรกฎาคม 2559 29 2,098 
สิงหาคม 2559 28 2,700 
กันยายน 2559 30 2,390 
ตุลาคม 2559 30 755 
พฤศจิกายน 2559 30 1,898 
ธันวาคม 2559 28 1,389 
มกราคม 2560 29 1,877 
กุมภาพันธ ์ 2560 28 1,382 
มีนาคม 2560 27 1,875 
เมษายน 2560 31 34 
พฤษภาคม 2560 24 87 
รวม  343 18,772 
เฉล่ีย   54 คน/วัน 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 
  

ผลการด าเนินกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 

โครงการกิจกรรมสภากาแฟ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ  :  โครงการกิจกรรมสภากาแฟ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบคุลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ 

              2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
              3. เพ่ือวางแผนการทํางานและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการทํางาน 

ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ : ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ 
สถานที่จัดโครงการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟในปีการศึกษา 2560 จํานวน  1 

ครั้ง คือ  วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากร ได้พบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็น
ประธานในการเปิดงานสภากาแฟ และมีรองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ และบุคลากรสํานักวิทยบริการฯ เข้าร่วมงานสภากาแฟใน
ครั้งน้ีอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งในกิจกรรมผู้บริหารจะมีการแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯให้บุคลากรได้ทราบ 
เน่ืองจากสํานักวิทยบริการฯ  มีบุคลากร 41 คน ผู้ปฏิบัติงานอยู่ 2 อาคาร คือ อาคาร 28 และอาคารสํานักวิทยบริการฯ และเป็นการ
สร้างความสามัคคีและสร้างขวัญกําลังใจในการการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร 

 
 
 

 
 

 

 
 



 

 

โครงการค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจ าส านักวิทยบริการฯ จ านวน  18  อัตรา 

ชื่อโครงการ  :  โครงการค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีประจําสํานักวิทยบริการฯ จํานวน  18  อัตรา 
ผู้รับผิดชอบ :   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้มีบุคลากรปฏิบัติงานประจํากลุ่มงานฝ่าย ศูนย์ สํานักต่าง ๆ ดําเนินงานด้านอํานวยการด้านการบริหาร  และด้าน

การบริการ 
2. เพ่ือสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
สถานที่จัดโครงการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รหัสงบประมาณ : 24-01-01-039 
งบประมาณ : 1,968,120 (หน่ึงล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
ผลการด าเนินโครงการ : บุคลากรและลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ในสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
1. เจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด จํานวน 4 อัตรา  
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา 
3. บรรณารักษ์   จํานวน 3 อัตรา  
4. นักเอกสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา  
5. นักวิชาการศึกษา 3 จํานวน 1 อัตรา  
6. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 3 จํานวน 5 อัตรา  
7. ผู้ช่วยบรรณารักษ์    จํานวน 1 อัตรา  
8. เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 1 จํานวน 1 อัตรา  
9. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3 จํานวน 1 อัตรา    

 
 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการสนบัสนนุงานวิจัยบคุลากรเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ  

ชื่อโครงการ  :  โครงการสนับสนุนงานวิจัยบุคลากรเข้าสูม่าตรฐานวิชาชีพ  
ผู้รับผิดชอบ :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยให้เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน   
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการจัดทําวิจัย 
3. เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรสามารถนําผลงานวิจัยไปพัฒนาในการกําหนดตําแหน่งที่สูงข้ึน  
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
รหัสโครงการ : 27-01-03-009 
งบประมาณ : 50,000  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
สถานที่จัดโครงการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ผลการด าเนินโครงการ : บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ขอเสนอเค้า

โครงวิจัยประกอบการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยแก่บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 ตามประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 002/2560 
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีบุคลากรเสนอเค้าโครงวิจัยและลงนามจํานวน 5 คน 1) นายสังเวียน  ก้อนทอง  และคณะ  ชื่อเรื่อง 
สภาพปัญหา และความต้องการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือสนับสนุนบริหารงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) นางสาวณฤดี  แปลงดี 
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตัวเพ่ือสนับสนุนตัวบ่งชี้ที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3) นางสาวกาญจนา  ไตรรัตน์  ชื่อเรื่อง การศึกษาการออกแบบพ้ืนที่สําหรับการ
เรียนรู้ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  4) นางนงนุช  สมัครสมาน  ชื่อเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  5) นางสาวพรพิมล  
มงคล  ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดการงานพัสดุสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยทางสํานัก
วิทยบริการฯ สนับสนุนทุนวิจัย เรื่องละ 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  
 
  

 

 



 

 

โครงการสมทบประกันสังคม จ านวน  18  อัตรา 

ชื่อโครงการ  :  โครงการสมทบประกันสังคม จํานวน  18  อัตรา 
ผู้รับผิดชอบ  :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือจ่ายเงินสมทบประกันสังคมบุคลากรปฏิบัติงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
สถานที่จัดโครงการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสงบประมาณ :  24-01-01-039 
งบประมาณ : 98,508 (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดบาทถ้วน) 
ผลการด าเนินโครงการ : มีบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา) ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ในสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
1.  กลุ่มงานสํานักงานอํานวยการ จํานวน 4  อัตรา   
2.  หอสมุดกลาง  จํานวน 12 อัตรา   
3.  กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) จํานวน 2 อัตรา  

 
 
 

 
 

  



 

 

โครงการสาธารณูปโภค 

ชื่อโครงการ  :  โครงการสาธารณูปโภค 
ผู้รับผิดชอบ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้มีระบบสาธารณูปโภคที่จําเป็นต่อการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
2. เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและรวดเร็ว  
3. ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งบริษัท  ร้านต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ระยะเวลา : ตลอดปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 -  กันยายน 2560) 
รหัสงบประมาณ : 25-04-01-034  
งบประมาณ : 4500 (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
สถานที่จัดโครงการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการด าเนินโครงการ : มีระบบสาธารณูปโภคที่จําเป็นต่อการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มากข้ึน เน่ืองจากสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล สนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและ
รวดเร็ว ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร รวมทั้งบริษัทร้านต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
 

 



 

 

โครงการวันส าคัญและการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและวฒันธรรมท้องถิ่น   

ชื่อโครงการ  :  โครงการวันสําคัญและการอนุรักษ์สง่เสรมิวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถ่ิน   
ผู้รับผิดชอบ  :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเสริมสร้างสนับสนุนเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 
ระยะเวลา : : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
รหัสงบประมาณ : 26-01-01-029 
งบประมาณ : 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
สถานที่จัดโครงการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการด าเนินโครงการ : จัดทําป้ายนิเทศ นิทรรศการ แผ่นพับ และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสําคัญต่าง ๆ ของชาติ

และท้องถ่ิน คณะผู้บริหารและบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการ จํานวน 41 คน ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ความสําคัญกับวันสําคัญต่าง ๆ และสร้างความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถ่ิน ตระหนักถึงคุณค่าอันดีงามของวันสําคัญของชาติไทยและท้องถ่ิน  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร 

ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมพูนความรู้และทักษะต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสร้างความ

พึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
รหัสงบประมาณ : 25-04-01-045 
งบประมาณ : 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
สถานที่จัดโครงการ : กรุงเทพมหานคร มหาสารคาม นครราชสีมา จันทบุรี และขอนแก่น  
ผลการด าเนินโครงการ : บุคลากรในสํานักงานผู้อํานวยการฯ  และศูนย์ต่าง ๆ  ภายใต้กํากับดูแลของสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพัฒนาโดยการอบรม สัมมนา ประชุมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะในวิชาชีพ ได้เพ่ิมพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน จนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบราชการผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ บุคลากรได้เดินทางไป
ราชการเพ่ือ 1) เข้าร่วมประชุมเชิงฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินกิจกรรมบนระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 2) เดินทางไปราชการในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบ
และพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 3) เดินทางไปราชการเพ่ื อจัดซื้อหนังสือ ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จังหวัด
นครราชสีมา 4) เดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  5) เดินทางไปราชการเพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย 6) เดินทางไป
ราชการเพ่ือประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 7) เดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมอบรม เรื่อง การ
พัฒนาห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0  8) เดินทางไปราชการเพ่ือร่วมประชุมหารือแนวทางการดําเนินโครงการพัฒนา
ระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog 9) เดินทางไปราชการเพ่ือร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสงวนรักษาหนังสือและจัดทํา
คู่มือพร้อมกล่องอนุรักษ์  10) เดินทางไปราชการเพ่ือร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจประเมินตามเกณฑ์      การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว 11) เดินทางไปราชการเพ่ือร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย 12) บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรมทั้งที่ทางสํานักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยจัดข้ึน ไม่น้อยกว่า 
2 ครั้ง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบ  :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการฯ 
2. เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการเข้ามาใช้บริการ 
3. เพ่ือสนับสนุนการบริหารของสํานักวิทยบริการฯ 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  
รหัสโครงการ : 25-03-03-099 
งบประมาณ : 854,500 บาท (แปดแสนหา้หม่ืนสีพั่นหา้รอ้ยบาทถ้วน)  
สถานที่จัดโครงการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการด าเนินโครงการ : มีครุภัณฑ์เพ่ือให้บริการการดําเนินงานตามภาระงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และปรับปรุง โดย

จัดซื้อเครื่องต้ังเวลาอัตโนมัติ (2 AIR) จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อหนังสือ จํานวน 27 รายการ 27 เล่ม เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 
ๆ ละ 53000 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จํานวน 3 เครื่อง ๆ 24,000 บาท  
 
 
      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

ชื่อโครงการ  :  โครงการบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
ผู้รับผิดชอบ  :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาทัศนียภาพของสํานักวิทยบริการฯ มีความสวยงามสะดวกต่อผู้ใช้บริการ 
2. เพ่ือจัดหาวัสดุสํานักงานปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการฯ 
3. เพ่ือบริหารงานสํานักงานผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  
รหัสโครงการ : 25-04-01-035 
งบประมาณ : 300,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
สถานที่จัดโครงการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการด าเนินโครงการ : สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีกลุ่มงานสํานักงานอํานวยการปฏิบัติงานบริหาร

และเลขานุการ ดําเนินงานเก่ียวกับงานธุรการ  งานเลขานุการ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ งานประกันคุณภาพการศึกษา  งาน
พัฒนาภูมิทัศน์  บุคลากรร่วมกําหนดโยบายและแผนงาน พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) เกี่ยวกับงานบริหารและ
บริการเครือข่าย งานฐานข้อมูลด้านบริหาร และสนับสนุนและอํานวยความสะดวกกลุ่มงานวิทยบริการ ด้านงานบริการและกิจกรรม
ห้องสมุด งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุดคณะ ดูแลการบริหารงานทั่วไป การเงิน พัสดุ บุคลากร  
      
 
 

 

 



 

 

โครงการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อโครงการ  :  โครงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ   
 2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการและ                      เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดมีความรู้และเล็งเห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา           ทั้ง

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ : งปม. รหัส 25-03-01-012 จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
         บ.กศ. รหัส 25-03-01-013 จํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
สถานที่จัดโครงการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผลการด าเนินโครงการ : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสํานัก    วิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 2 ครั้ง ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้และเล็งเห็น
ความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยและระดับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้บรรลุทุกองค์ประกอบที่เก่ียวข้องดําเนินงาน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่เป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารงาน  พัฒนาบุคลากรในสังกัดมีความรู้และเล็งเห็นความสําคัญระบบของการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

  

  



 

 

โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์    

ชื่อโครงการ  :  โครงการซ่อมบํารงุครุภัณฑ์    
ผู้รับผิดชอบ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือบริหารจัดการและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
2. เพ่ือให้ระบบงานต่าง ๆ และการให้บริการเครือข่ายสามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ือง 
3. เพ่ือบํารุงรักษาครุภัณฑ์ และจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทดแทน ได้แก่  คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เครื่องปรับอากาศ 

ประตูกล เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ   
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
รหัสโครงการ : 25-04-01-036 
งบประมาณ : 220,000  (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
สถานที่จัดโครงการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ผลการด าเนินโครงการ : ครุภัณฑ์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการซ่อมให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะ

ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ซ่อมบํารุงประตูและเปลี่ยนกระจก จํานวน 1 งานซ่อมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 งาน 
ซ่อมบํารุงประตูควบคุมทางเข้าออก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 งาน เพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ   
 

 

  

 



 

 

โครงการจัดซื้อวารสารและสิง่พิมพ์ต่อเนื่อง 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเน่ืองและวัสดุเตรียม 
ผู้รับผิดชอบ :  งานห้องสมุด 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง มาให้บริการภายในห้องสมุด 
2.  เพ่ือผู้ใช้บริการได้รับข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ 
3.  เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าในการเรียนการสอน และนําไปใช้อ้างอิงในการทํางานงานวิชาการ 
4.  เพ่ือให้ห้องสมุดมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการภายในห้องสมุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
5.  เพ่ือจัดเก็บและเผยแพร่สิงพิมพ์ต่อเน่ืองทั้งฉบับปัจจุบัน และฉบับล่วงเวลา 
6.  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
7.  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณประจําปี 2561 ต่อไป 
ระยะเวลา  :  1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน  2560 
งบประมาณ : 200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
สถานที่จัดโครงการ  : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ผลการด าเนินโครงการ :  สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง  เพ่ือให้บริการในสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังน้ี 
1.  หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 17 รายการ 5,122  ฉบับ 
2.  หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ  2  รายการ 606  ฉบับ 
3.  วารสารและนิตยสารภาษาไทย  72  รายการ  2,316  ฉบับ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 181,466 บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 

 

     
      
 



 

 

โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย 
 

ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย 
วัตถุประสงค์ : 
1.  เพ่ือให้มีวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์  งานวิจัย และผลงานวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ใน

รูปแบบเอกสารฉบับเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
2.  มีการเผยแพร่เอกสารฉบับเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์  งานวิจัย และผลงานวิชาการของ

บุคลากร ในฐานข้อมูลออนไลน์ 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน  
4.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนําไปใช้กับสมาชิกในเครือข่าย  
5.  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป และชุมชนอย่างสูงสุด รวมทั้งมีทรัพยากรทาง

การศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสม  
ระยะเวลา :  1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน  2560 
สถานที่จัดโครงการ :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ผลการด าเนินงานโครงการ :  
1.  มีการเผยแพร่เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ งานวิจัยและผลงานวิชาการของ

บุคลากรในฐานข้อมูลออนไลน์  จํานวน  80 เล่ม 
2.  จัดซื้อวัสดุจากร้านอักษรวิทยาจํานวน 8 รายการ เป็นเงินจํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียด

ดังน้ี 
        2.1  กาวลาเท็กซ์ 32  ออนซ์ TOA  20  ขวด เป็นเงินจํานวน  1,200  บาท 
 2.2  ผ้าแลคซีนตราเพชรสีนํ้าเงิน (สําหรับซ่อมหนังสือ)  1  ม้วน  เป็นเงินจํานวน  5,800  บาท 
 2.3  ใบคัตเตอร์ใหญ่  2  กล่อง  เป็นเงินจํานวน  500  บาท 
 2.4  ใบคัตเตอร์เล็ก  2  กล่อง  เป็นเงินจํานวน  200  บาท 
 2.5  กระดาษใบรองปก  100  เป็นเงินจํานวน  แผ่น  1,000  บาท 
 2.6  ผ้ามุ้งตาเล็ก  20  หลา  เป็นเงินจํานวน  500  บาท 
 2.7  หมึกปริ้นเตอร์ HP 85A  2  กล่อง  เป็นเงินจํานวน  5,300  บาท 
 2.8  กระดาษ A4 80g  50  รีม  เป็นเงินจํานวน  5,500  บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

 



 

 

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
 

ชื่อโครงการ  :  บริการวิชาการสู่ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ  :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์     
1. เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการจัดระบบหมวดหมู่ทศนิยมดิวอี้และการดําเนินงานทางด้านห้องสมุด 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ระหว่างสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับโรงเรียน 
3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่บุคลากรในโรงเรียน 
ระยะเวลา  :  ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560 
สถานที่  :  โรงเรียนบ้านโอทะลัน  ต.จรัส  อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์  โรงเรียนบ้านโจรก  ต.ด่าน  อ.กาบเชิง       จ.สุรินทร์  

โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม  ต.ตาตุม  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์ 
งบประมาณ  80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
ผลการด าเนินโครงการ  จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เมื่อ วันที่  6 – 8  มีนาคม  2560  ณ  ห้องสมุด

โรงเรียนบ้าน โอทะลัน ต.จรัส  อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์  วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560  ณ  ห้องสมุดโรงเรียนโรงเรียนบ้านโจรก  ต.
ด่าน  อ.กาบเชิง   
จ.สุรินทร์   และวันที่  4 – 5  กรกฎาคม  2560  ณ  ห้องสมุดโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม  ต.ตาตุม  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์  ผลการดําเนิน
โครงการมีดังน้ี                                                              

1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นระบบทศนิยม
ดิวด้ี โดยแยกประเภทตามของหนังสือ และการดําเนินงานทางด้านห้องสมุดโรงเรียน  
  2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างเครือข่ายด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้กับโรงเรียน                                                                                                                                               

3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร “การดําเนินงานเทคนิคห้องสมุดโรงเรียน ”   สําหรับ
บรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์ ผู้ที่ทํางานรับผิดชอบในห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ อาจารย์และนักศึกษาบรรณารักษ์  

 



 

 

โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
 

ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้พัฒนา

ความรู้ ความสามารถในการสืบค้นฐานข้อมูล 
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีทักษะในการให้บริการฐานข้อมูล 
3. เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้เข้ามาใช้

ห้องสมุดมากข้ึน 
ระยะเวลา  :  ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560 
งบประมาณ  40,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
สถานที่  :    สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินโครงการ จากการดําเนินโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ โดยมีการดําเนินโครงการต้ังแต่เดือน 1 ตุลาคม 

2559 – 30 กันยายน 2560  มีผลการดําเนินโครงการมีดังน้ี                                                              
1. อาจารย์และนักศึกษามีทักษะในการใช้ห้องสมุดมากข้ึน 
2. อาจารย์และนักศึกษามีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถเขียนอ้างอิงรายการบรรณานุกรมได้ 
3. อาจารย์และนักศึกษารู้แหล่งข้อมูลในการสืบค้นสารสนเทศได้มากข้ึน 

 
     
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

ชื่อโครงการ  :  โครงการบํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายห้องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือให้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty ให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง 
2. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่งานบริการห้องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์ 
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ : 150,000 บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
สถานที่จัดโครงการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน : บํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty  เพ่ือให้สามารถใช้บริหารจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล  

ประกอบด้วยระบบบริหารจัดการ Cataloging ระบบ circulation สําหรับการป้อนข้อมูลสมาชิกและการให้บริการ ยืม –  คืน 
ทรัพยากรสารสนเทศ Serials สําหรับบริการงานวารสารและบทความ และบริการสืบค้น OPAC แก่นักศึกษาและผู้ใช้บริการ   

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 

ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายห้องสมุด  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับหลักสูตร

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณประจําปี 2561 ต่อไป 
4. เพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
งบประมาณ : 770,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
สถานที่จัดโครงการ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน   
1.  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ท่ี ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 23  

กันยายน  2559  
2.  สรุปผลการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือภาษาไทยจํานวน 62 เล่ม  หนังสือภาษาอังกฤษจํานวน     59 เล่ม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 



 

 

โครงการค่าเช่าหมายเลข ISDN และโทรศัพท์ส านักงาน  

 ชื่อโครงการ : โครงการค่าเช่าหมายเลข ISDN และโทรศัพท์สํานักงาน 
 ผู้รับผิดชอบ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเช่าใช้บริการหมายเลข ISDN สําหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วย
โทรศัพท์ภายใน (IP Phone) และโทรศัพท์สํานักงาน  
 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 งบประมาณ : 195,204 บาท (หน่ึงแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสี่บาทถ้วน) 
 สถานที่จัดโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
 ผลการด าเนินงาน 

1.  ได้เช่าใช้บริการหมายเลข ISDN สําหรับการติดต่อสื่อสารภายในด้วย IP Phone ระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2559 – กันยายน 2560 โดยชําระค่าใช้บริการในอัตราเดือนละ 16,050 บาท (หน่ึงหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) จากบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) 

2.  ได้เช่าใช้บริการโทรศัพท์สํานักงาน หมายเลข 0 4452 1385 ระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 
2560 โดยชําระค่าใช้บริการในอัตราเดือนละ 107 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดบาทถ้วน) จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 
 



 

 

โครงการระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย  

 ชื่อโครงการ :  โครงการระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย 
 ผู้รับผิดชอบ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเช่าระบบป้องกันการบุกรุกจากผู้ประสงค์ร้ายที่ต้องการโจรกรรมข้อมูลของผู้ใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และเป็นตัวเสริมให้การเข้ารหัสข้อความก่อนการเข้าสู่ระบบต่างๆ เช่น ระบบ Register ระบบ Authentication และระบบ Website  
มีความปลอดภัยมากข้ึน  
 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 งบประมาณ : 22,486 บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) 
 สถานที่จัดโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
 ผลการด าเนินงาน 

1.  ได้เช่าใช้บริการระบบป้องกันการบุกรุกด้านการเข้ารหัสข้อความบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จากบริษัท เน็ตเวย์ คอมมู
นิเคชั่น จํากัด ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยชําระค่าใช้บริการในอัตราปีละ 22,486 บาท 
(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) 

 
  



 

 

โครงการค่าบริการอินเทอร์เน็ตของ กสท 

 ชื่อโครงการ :  โครงการค่าบริการอินเทอร์เน็ตของ กสท 
 ผู้รับผิดชอบ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต สําหรับรองรับการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย การบริหารจัดการ และ
การปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 งบประมาณ : 288,900 บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 สถานที่จัดโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
 ผลการด าเนินงาน 

1.  ได้เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ระยะเวลา 2 เดือน ต้ังแต่เดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน  2559 ในอัตราความเร็ว 500 Mbps โดยชําระค่าใช้บริการเดือนละ 144,450 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) 

2.  เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน  2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้แจ้งยกเลิกสัญญาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ด้วยเหตุผล ต่อไปน้ี  

2.1  มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตช่องทางที่ 1 ความเร็ว 1 Gbps จากสํานักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย  โดยไม่ต้องชําระค่าใช้บริการ 

2.2  มหาวิทยาลัยต้องการพิจารณาหาผู้ให้บริการรายใหม่หรือผู้ให้บริการรายเดิม ท่ีเสนอสิทธิประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
ในอัตราค่าใช้บริการที่ลดลง เพ่ือให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตช่องทางที่ 2 สําหรับการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน  

 



 

 

โครงการค่าบริการอินเทอร์เน็ต 

 ชื่อโครงการ :  โครงการค่าบริการอินเทอร์เน็ต 
 ผู้รับผิดชอบ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต สําหรับรองรับการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย การบริหารจัดการ และ
การปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 งบประมาณ : 349,999.93 บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) 
 สถานที่จัดโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
 ผลการด าเนินงาน 

1.  ได้เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ระยะเวลา 7 เดือน ต้ังแต่เดือน
มีนาคม – กันยายน  2560 ในอัตราความเร็ว 300 Mbps โดยชําระค่าใช้บริการเดือนละ 49,999.99 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้า
สิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 

2.  ได้รับบริการซ่อมบํารุงรักษาสายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Cable) โดยไม่ต้องชําระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ดังนี 
2.1  จากอาคารสํานักวิทยบริการฯ ไปท่ีอาคารโครงการบัณฑิตศึกษา 
2.2  จากโรงยิมเนเซียมไปที่อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้างและอาคารจอมสุรินทร์ 
2.3  จากฝ่ายอาคารสถานที่ไปท่ีบ้านพักชาวต่างชาติ 
2.4  จากโรงอาหาร 1 ไปที่แฟลตอาจารย์ ข้าราชการ 
2.5  จากหอวัฒนธรรมไปที่ป้อมยาม 

3.  ได้รับบริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เน่ืองในโอกาสที่พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้า       อาทิตยาทรกิ
ติคุณ เสด็จพระทับ ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่      23 – 26 พฤษภาคม 
2560 

4.  ได้รับบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต แบบ 3G/4G บนรถบัสของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จํานวน 2 คัน 
5.  ได้รับสิทธ์ิในการต่ออายุ Domain Name www.srru.ac.th จํานวน 1 ปี 



 

 

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนและส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
Girls Leading Our World (GLOW)/ Boys Respecting Other (BRO) 

 

ชื่อโครงการ :  โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนและส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
                   Girls Leading Our World (GLOW)/ Boys Respecting Other (BRO) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ศูนย์ภาษาร่วมกับหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา  
วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิตและความเป็นผู้นํา 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริการและทํางานร่วมกับสังคมและชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเพ่ือนร่วมงานชาวต่างชาติ 
สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดของ สกอ. ปีการศึกษา 2558 จ านวน  2  องค์ประกอบ :  องค์ประกอบที่ 1 และ 3 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
  องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ระยะเวลา :  ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560      
งบประมาณ :  - 
สถานที่ในการจัดโครงการ :  อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ :  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา, คณะครู, เจ้าหน้าที่ 

จาก อบต., เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา, บุคลากรศูนย์ภาษา  
ผลการด าเนินงาน :  ศูนย์ภาษาและหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันจัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนและ

ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย Girls Leading Our World (GLOW)/ Boys Respecting Other (BRO) มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนไม่
น้อยกว่า  150  คน  โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมทั้งหมด  6  เรื่อง ได้แก่  1) การเรียนรู้
เรื่องเพศและเพศภาวะ  2) การใช้ทักษะชีวิตและความเป็นผู้นํา  3) การต้ังเป้าหมายชีวิต  4) การเรียนรู้เรื่องความรุนแรงเชิงเพศ  5) การ
เรียนรู้เรื่องเพศภาวะในโรงเรียนและครอบครัว และ  6) อนามัยเจริญพันธ์และการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น แบ่งเวลาในการจัดกิจกรรม
ออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 

ร ะยะที่  1   ก า ร อบร ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ พั ฒนาทั ก ษะชี วิ ต เ ย าวช นและส่ ง เ ส ริ ม ค วาม เ สมอภา ค 
หญิงชาย สําหรับนักศึกษา เมื่อวันที่  26 – 28  ตุลาคม  2559    

ร ะยะที่  2   ก า ร อบร ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ พั ฒนาทั ก ษะชี วิ ต เ ย าวช นและส่ ง เ ส ริ ม ค วาม เ สมอภา ค 
หญิงชาย สําหรับเยาวชน เมื่อวันที่  7 – 11  พฤศจิกายน  2559  

ซึ่ งประโยชน์ที่ ผู้ เ ข้ าร่ วมโครงการ ได้ รับ โ ดย เฉพาะอ ย่า ง ย่ิ ง นักศึ กษาและนัก เ รี ยน  คื อ ความรู้ ในการ 
พัฒนาทักษะชีวิตและความเป็นผู้นํา สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่บอกต่อได้ มีทักษะการทํางานเป็นทีม และได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารกับชาวต่างชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการบริการวิชาการด้านความรู้ทางกฎหมายส าหรับพลเมืองอาเซียน 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการบริการวิชาการด้านความรู้ทางกฎหมายสําหรับพลเมืองอาเซียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ศูนย์อาเซียนศึกษา  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือบริการวิชาการด้านความรู้ทางกฎหมายสําหรับพลเมืองอาเซียนแก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจ 
2. เพ่ือส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ของคณะวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสู่สากล 
สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดของ สกอ. ปีการศึกษา 2558 : องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    การบริการ

วิชาการแก่สังคม  เกณฑ์มาตรฐานที่ 5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์กรเป้าหมาย 

ระยะเวลา :  ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559      
งบประมาณ :  งบ บ.กศ. ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 30,000 บาท 
สถานที่ในการจัดโครงการ :  ห้องไพฑูรย์ ชั้น 2 อาคาร 30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ :  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขา

เคม ีสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่  
ผลการด าเนินงาน :  ศูนย์อาเซียนศึกษาได้จัดโครงการบริการวิชาการด้านความรู้ทางกฎหมายสําหรับพลเมืองอาเซียน   เมื่อ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวิทยากรที่เป็นนักกฎหมายชาวเยอรมัน บรรยายพิเศษในหัวข้อ "European and German Law System 
including law for ASEAN residents" (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีล่ามแปลภาษา)            มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนไม่น้อยกว่า 
150 คน 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ คือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฎหมายและอื่นๆ ที่สนใจกับชาวต่างชาติโดยตรงและมีความ
ต่ืนตัวในการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่การแข่งขันในสังคมโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
 

ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  
ผูร้ับผิดชอบโครงการ :  ศูนย์ภาษาร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนให้กับนักศึกษา 
2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนให้กับนักศึกษา  
สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดของ สกอ. ปีการศึกษา 2558 : องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการ

แก่สังคม 
ระยะเวลา :  ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559      
งบประมาณ :  งบ บ.กศ. ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 250,000 บาท 
สถานที่ในการจัดโครงการ :  ห้องทัณฑวาลธิเธียร์เตอร์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ :  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้สนใจ  
ผลการด าเนินงาน :  ศูนย์ภาษาร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

เมื่อวันที ่27 – 28 สิงหาคม และ 3 – 4 กันยายน 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนไม่น้อยกว่า  250 คน  รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรจากราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐแห่งสหภาพ     เมียนมาร์ อบรมให้ความรู้ควบคู่กับการทํา
กิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรม 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ คือ มีความรู้และเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของกัมพูชาและเมียนมาร์ สามารถใช้สื่อสาร
เบื้องต้นได้ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทย กัมพูชา และเมียนมาร์ เกิดการต่ืนตัวและตระหนักในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษา 



 

 

 
ชื่อโครงการ :  โครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ศูนย์ภาษา 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยผ่านกิจกรรมที่

หลากหลาย  
2. เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความต่ืนตัวในการพัฒนาตนเอง 
สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดของ สกอ. ปีการศึกษา 2558 : องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การบริการ

วิชาการแก่สังคม 
ระยะเวลา :  ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560      
งบประมาณ :  งบ บ.กศ. ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 69,000 บาท 
สถานที่ในการจัดโครงการ :  บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ :  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทุกชั้นปี   
ผลการด าเนินงาน :  ศนูย์ภาษาได้จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษา ซึ่งมี

ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนไม่น้อยกว่า 800 คน รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยแบ่งการอบรมเป็น  2  รุ่น  ดังน้ี 

รุ่นที่ 1  จัดเมื่อวันที่  14  และ  21  ธันวาคม  2559  
รุ่นที่ 2  จัดเมื่อวันที่  11  และ  28  มกราคม  2560  

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ คือ ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารเบื้องต้นได้ และเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2559 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ในช่วงปีการศึกษา 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานของแต่
ละงานภายในสํานักวิทยบริการฯ ตลอดจนกิจกรรมภายในและภายนอกท่ีได้ดําเนินการในระยะ 1 ปี  ท่ีผ่านมา ซึ่งจะ
ทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนการดําเนินงานของสํานัก    วิทยบริการฯ เพื่อจะได้นําไปปรับปรุง
แก้ไขได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องให้ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
ของบุคลากร นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจ ในชุมชนและท้องถิ่น   
 สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสนับสนุนการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย รวม 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 กลุ่มงานประจําพันธกิจ  องค์ประกอบท่ี 2 กลุ่มงานเชิงกล
ยุทธ์  องค์ประกอบท่ี 3  กลุ่มตัวบ่ช้ีร่วม  รายละเอียดตามตารางดังนี้ 
 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ (KPI=Key Performance Indicator) 

1. กลุ่มงานประจ า    
   พันธกิจ 

1.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.2 พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล   
1.3 รวบรวม  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ 

2. กลุ่มงาน 
   เชิงกลยุทธ์ 

2.1 สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ 
2.2 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานทันสมัย 
2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 
2.4 บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
2.5 ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

3. กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 3.1 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น                                                                                       
3.2 การบริหารหน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  

 

 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการเข้าร่วมอบรม ประชมุ สมัมนา  ศึกษาดูงานและไปราชการ 

ของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560) 

 

ท่ี ว/ด/ป รายการ/รายละเอียด รายชื่อ 
1 24  มิถุนายน  

2559 
อบรมความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม  ณ  
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ 

นางจินดา  อัธยาศัย   

2 7  กรกฎาคม  2559 สัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการสารสนเทศ
ท้องถ่ิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ห้อง
ประชุมชั้น 1 สํานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

นางสําอาง  นาจําปา   
นางพัชรี  จุลหงษ ์
นางสาวสุนันทนี  ศรีแดงฉาย  
นางสาวอภิญญา  เค้ากล้า   
 

3 22  กรกฎาคม  
2559 

เพ่ือประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด 
เรื่อง อ่านเพ่ือแม่  ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลช      
มหานาค  กรุงเทพมหานคร 

อาจารย์สังวาลย์  ตุกพิมาย        
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

4 25  กรกฎาคม  
2559 

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ
งานบริการของห้องสมุดและสมรรถนะ
บรรณารักษ์วิชาชีพในศตวรรษที่ 21  ณ ห้อง
ประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์  สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

นางสุธาสินี  มิถุนดี   
นางสนอง  ณ อุบล   
นางสาวอภิญญา  เค้ากล้า   

5 16 - 18  กรกฎาคม  
2559 

ติดตามผลการดําเนินงานเทคนิคห้องสมุด ณ 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยครูปากเซ  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว    

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  
รองผู้อํานวยการฯ ฝ่ายวิทยบริการ  
และบุคลากร รวมจํานวน 7 คน   

6 27  กรกฎาคม  
2559   

อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานบริหาร เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดี
ในการสร้างมาตรฐานการผลิตหนังสือราชการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
ห้องฉัททันต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

นางสาวณัฌชวนันท์   
ประยงค์หอม   
นางสาวประพาพร  วีระสอน  
นางปพิชญา   จตุพรอนันตกุล   

7 19  สิงหาคม  2559   ร่วมเสวนาและปฏิบัติการ 5 ส. เวลา 13.00 น. ณ 
ห้องทัณฑวาลธิเธียเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร ์
 

นางสาวจรัสศรี  ย้ิมยวน  
รักษาการหัวหน้าสํานักงาน
ผู้อํานวยการฯ  

8 18  สิงหาคม  2559   ประชุมเก่ียวกับงานด้านการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง  เวลา 09.00 น.  ณ ห้อง
คชาธาร  อาคาร 31 (ตึกช้าง) มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสุรินทร ์

นางสาวณัฌชวนันท์  ประยงค์
หอม นางสาวณฤดี  แปลงดี 
นางปพิชญา จตุพรอนันตกุล   



 

 

 

ท่ี ว/ด/ป รายการ/รายละเอียด รายชื่อ 
9 24 - 25  กันยายน 

2559 
การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

นางสาวจรัสศรี  ย้ิมยวน   
นายเดชาธร  จะริรัมย์   
นายสุภาษิต  เติมกล้า  
นางรัศมี  มิถุนดี   
นางเนาวรัตน์  โฉมงาม   
นางวีนา  ลัทธิคุณ   
นางสาววรณัน  แสงงาม 

10 28 - 30  
พฤศจิกายน  
2559 

บรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน ณ มูลนิธิพัฒนา
อีสาน  จังหวัดสุรินทร์ 

นางสาวจรัสศรี  ยิ้มยวน  
นางสาวกาญจนา  ไตรรัตน์  
และนายสุภาษิต  เติมกล้า 

11 29 พฤศจิกายน  
2559 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนบูรณา
การตามแนวการจัดการทํางบประมาณฯ 
ประจําปี 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น.  ณ 
ห้องฉัททันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร ์

ผู้อํานวยการสํานักวิทย  
บริการฯ 

12 9 - 25  ธันวาคม  
2559 

อบรมผู้บริหารระดับกลางเพ่ือรองรับการศึกษา 
4.0  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

อาจารย์สังวาลย์  ตุกพิมาย      
รองผู้อํานวยการสํานักวิทย  
บริการฯ 

13 12 - 17  ธันวาคม  
2559 

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน  จังหวัดสุรินทร์  
 

นางสาวนัฌชวนันทน์  ประยงค์หอม  
นางสาวประภาพร  วีระสอน      
นางพัชรี  จุลหงษ ์  
นางจินดา  อัธยาศัย   
นางสาวพรพิมล  มงคล 

14 17 - 29  ธันวาคม  
2559 

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี  

นางสาวจรัสศรี  ย้ิมยวน   
และนายสุภาษิต  เติมกล้า 

15 21 - 22  ธันวาคม  
2559 

ร่วมเป็นผู้สังเกตุการณ์ตรวจประเมินตามเกณฑ์
การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ณ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

นายโกสินทร์  มีชูสิน   
และนายเดชาธร  จะริรัมย์ 

16 23  ธันวาคม  2559   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา ณ  สํานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา        
กูลรัตน์  ผู้อํานวยการสํานักวิทย
บริการฯ   
นางพัชรี  จุลหงษ์  
และนางสาวอภิญญา  เค้ากล้า   

17 25 - 27  ธันวาคม  
2559 

ประชุมคณะกรรมการผู้บรหิาร  ณ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรงุเทพมหานคร 

นางสาวจรัสศรี  ย้ิมยวน   
นางสาวกาญจนา  ไตรรัตน์   

18 17  มกราคม  2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสงวน
รักษาหนังสือและจัดทําสมุดทํามือพร้อมกล่อง
อนุรักษ์  ณ ห้องประชุม 201 อาคารเทพ
รัตนราชสุดา สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยบูรพา  

นางสุธาสินี  มิถุนดี   
นางรัตนา  กองยอด   
นางนริศรา  ระโส   



 

 

 

ท่ี ว/ด/ป รายการ/รายละเอียด รายชื่อ 
19 13  มีนาคม 2560 โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการ

เรียนรู้ในยุค Thailand 4.0  ณ ห้องประชุม 510 
อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

นายสมโภชน์  ละม้ายวรรณ    
นางสนอง ณ อุบล                
นางสาวลินดา  หาญมานพ 

20 21 - 24 มีนาคม 
2560 

ประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่
ยุค Thailand 4.0  ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ     
มหานาค กรุงเทพมหานคร 

นางนงนุช  สมัครสมาน       
นางสาวสุนันทนี  ศรีแดงฉาย 

21 3 - 5  เมษายน  
2560 

ประชุมเชงิปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์
แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นางสาวจรัสศรี  ย้ิมยวน        
นายโกสินทร์  มีชูสิน             
นายเดชาธร  จะริรัมย์        
นางสาวสุนันทนี  ศรีแดงฉาย   

22 30 เมษายน - 1 
พฤษภาคม  2560 

การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการสืบค้น ประจําปีงบประมาณ 2560 
จํานวน 5 ฐานข้อมูล ได้แก่ฐานข้อมูล Academic 
Search Complete 2) ฐานข้อมูล Education 
Research Complete 3) ฐานข้อมูล Computer 
& Applied Science Complete   4) ฐานข้อมูล 
Communication & Mass Media Complete 
และ 5) ฐานข้อมูล H.W.Wilson ณ ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ  
สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายโกสินทรื  มีชูสิน          
นางสาวศุกร์ภานาถ  สติยานุช  
นายเดชาธร  จะริรัมย์         
นางสาวอภิญญา  เค้ากล้า 

23 29 - 31  
พฤษภาคม  2560 

ดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการสูชุ่มชน ณ 
โรงเรียนบ้านโจรก ตําบลด่าน  อําเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์  

นายสมโภชน์  ละม้ายวรรณ    
และคณะ   

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

  
 

 

 แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ  5  ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ์ที่ 1 : สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ศูนย์กลางสนับสนุ 
    นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา และทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้บริการ
วิชาการ 
   แก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
มาตรการ 
   1) สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมของท้องถ่ินและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
   2) สนับสนุนพัฒนาเครือข่ายโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
   3) สนับสนุนพัฒนาเครือข่ายความมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
   4) สนับสนุนและบูรณาการการใหบ้ริการวิชาการสู่ชุมชนและท้องถ่ิน 
   5) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และให้บริการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนและท้องถ่ิน 
มาตรการ 
    1) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการของ
ชุมชนและท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนนุการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศแก่ชุมชนท้องถิ่น 
มาตรการ 
   1) สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
   2) สนับสนุนการบูรณาการให้บรกิารวิชาการจากหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัย
เพ่ือเผยแพร่สู่ ชุมชน 
3)มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการและตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนสังคม 

 

 

กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีด่ ี
มาตรการ 
   1)  มีร่างแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
   2)  พัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
   3) จัดสภาพภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมที่สะอาดและสุขอนามัยที่ดีให้บุคลากร  
และผู้ใช้บริการ 
   4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่ด ี
   5) สนับสนุนระบบการประหยัดพลังงาน 
กลยทุธท์ี่ 2  พัฒนาทรัพยากรบคุคล ระบบสวัสดิการและสทิธปิระโยชน ์
มาตรการ 
   1) พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร   
   2) ระบบการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลที่ด ี
   3) สร้างความผาสุกในสถานที่ทํางาน  
   4) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร  
กลยทุธท์ี่ 3 การเงิน งบประมาณและการจดัสรร 
มาตรการ 
1) มีระบบบรหิารจัดการงบประมาณ และระบบการเงินการคลังให้โปร่งใส 
    และมีประสิทธิภาพ  
2) มีระบบติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและรายงานผลด้านการเงินการคลัง  
อย่างต่อเนื่องกลยทุธท์ี่ 4 ระบบบรหิารจดัการองค์กร 
มาตรการ 
   1) มีระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
   2) มีโครงสร้างและการบริหารจัดการชัดเจน 
   3) มีระบบการส่ือสารสร้างความเข้าใจในองค์กรอย่างทั่วถึง 
   4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
5) มีระบบบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
6) สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่า 
7) มีระบบตรวจสอบและประเมินองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ 
8) มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
9) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ 

"มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างทักษะภาษาและบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” 

กลยุทธท์ี่ 1  สนับสนุนตําแหน่งอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
มาตรการ กําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มี
จรรยาบรรณและจิตวิญญาณของ 
การให้บริการ 
กลยุทธท์ี่ 2  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่
มาตรฐานวิชาชีพมาตรการ     

1) กําหนดแผนพัฒนาอัตรากําลังคน 
2) การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 

3) การใช้กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร 
กลยุทธท์ี่ 3  สร้างระบบการบริการนักศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
กลยุทธท์ี่ 4  สร้างระบบการบริการนักศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
กลยุทธท์ี่ 5  บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 
กลยุทธท์ี่ 6  ดูแลสวัสดิการอาจารย์และบุคลากร 

    
 

กลยุทธ์ท่ี 1 : สนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
มาตรการ 
1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณี

และวัฒนธรรมต่างๆ 
2) เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
6. การพัฒนาการบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ร ะ บ บ
สารสนเทศ 

 

 6.ปรับโครงสร้าง
องค์กรและระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือ
พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ 

 

กลยุทธ ์

3. การพัฒนาระบบบริการจัดการ
องค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
หน่วยงานสนับสนุนการเสริมสร้าง 
ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็น
หน่วยงานให้บริการวิชาการบนพื้นฐานของความรู้
ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามแนวพระราชดาํริและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 

 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารจัดการตามหลัก    
ธรรมาภิบาล (Good governance) ควบคู่กับการมีมาตรฐานการทํางาน       
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization) 

 

 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
หน่วยงานมุ่งสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพของ
บุคลากรสายสอนเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  พัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพตาม
มาตรฐานการกําหนดตาํแหน่ง  เสริมสร้างชุมชน
คุณธรรม ส่งเสริมขวัญกําลังใจและสวัสดิการแก่
บุคลากร  เน้นการมีคณุภาพมืออาชีพ 

เป้าประสงค์ 

1. การปรับโครงสร้าง
องค์กรและระบบการ
ตรวจสอบภายใน 

พันธกิจ 

สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 

 

5.ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 

4. บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 

 

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร  การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยบริการวิชาการสู่ชุมชน  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. รวบรวม พัฒนา และบริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4. สร้างเครือข่ายความรว่มมือตามพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวทิยาลัย 

 

1. โครงการค่าใช้จ่าย IT ห้องสมุดมีชีวิต**สําอาง/นงนุช/พัชรี  
2. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ**นงนุช/พัชร ี
3. โครงการจัดซ้ือวารสารและส่ิงพิมพ์ต่อเนื่องและวัสดุเตรียม**อภิญญา/บุญนุช 
4. โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและทรัพยากรสารสนเทศ**นงนุช/ทัศวรรณ   
5. โครงการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์**พรพิมล   
6.โครงการเปิดบริการนอกเวลาราชการ**สุธาสินี 
7. โครงการบํารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ**สําอาง 

1. โครงการห้องสมุดสู่ชุมชน**เดชาธร/สมโภชน์ 
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ** เดชาธร/สมโภชน์ 
3. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด**พชัรี 
4. โครงการการบริหารงานเทคโน** นัฌชวนันทน์/สุภาษติและคณะ 
5. โครงการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ**นัฌชวนันทน์/,สุภาษิตและคณะ 
6. โครงการบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตท้ังระบบ**นัฌชวนันทน์/สุภาษิตและคณะ 
7. โครงการอบรมบริการวิชาการสู่ชุมชน (IT) **นัฌชวนันทน์/สุภาษติและคณะ 
8. โครงการจัดหาทรัพยากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ**นัฌชวนันทน์,สุภาษิต
และคณะ 
 

 1. โครงการแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ**ณฤด ี
 2. โครงการจัดนิทรรศการวันสําคัญ**พัชรี 
 3.โครงการวันสงกรานต*์*ประภาพร 
 4.โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประภาพร 

            

1. โครงการบริหารงานสํานักงานผู้อํานวยการ**:จรัสศรี 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร**กาญจนา 
3. โครงการดําเนินงานประกันคุณภาพ** ณฤด ี
4. โครงการงบบริหารงานสํานักงานผู้อํานวยการสํานัก**จินดา 
5. โครงการค่าจ้างช่ัวคราว/สมทบประกันสังคม19อัตรา **
จินดา 
6. โครงการค่าสาธารณูปโภค**จินดา 

 

โครงการ/
ผู้รับผดิชอบ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มุ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
และการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีมาตรการจัดให้มีสื่อ
การเรียนการสอนเน้นผลผลิตของการ
เรียนรู้  (Productive  Learning)  
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
มาตรการ 

1) มีแหล่งให้บริการทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่ด ี
  

 

2. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและระบบ
การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานทันสมัย 

 

1. สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
    สู่มืออาชีพ    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

-  ตารางเปรียบเทียบสถิติการให้บริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระหว่างปีการศึกษา  2557 - 2559 

 
-  ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน 

ระหว่างปีการศึกษา  2557 - 2559 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางเปรียบเทียบสถิติการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระหว่างปีการศึกษา  2557 - 2559 

 
 

การบริการ ปีการศึกษา หมายเหตุ 
2557 2558 2559 

1.  จํานวนผู้เข้าใช้บริการ 
-  นักศึกษา 
-  บุคคลภายนอก 

133,489 
21,046 
2,494 

145,119 
25,255 
2,499 

125,157 
15,363 
2,601 

 

2.  บริการยืมหนังสือ 31,113 16,758 24,375  
3.  จํานวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีให้บริการ 

-  หนังสือ 
-  วารสาร 

 
134,958     

8,622 

 
135,528 

8,622 

 
139,700 

8,044 

 

4.  จํานวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
- งปม. 
- บ.กศ. 

6,491,337.44 
430,000.00 

6,061,337.44 

7,230,000 
730,000 

6,500,000 

10,189,097.55 
30,000.00 

10,159,097.55 

 

 
 
 
 
 



 

 

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน 
ระหว่างปีการศึกษา  2557 - 2559 

 
 
 

ปีการศึกษา คะแนน 
2557 4.27 
2558 4.50 
2559 อยู่ในระหว่างการตรวจประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ี ๐๗๑/๒๕๖๐ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

---------------------------------------------------------------- 

 เนื่องด้วยสํานักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ  ได้ดําเนินการจัดทําประกันคุณภาพ และจะ
ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๗  และคําส่ังท่ี ๒๗๙๕/๒๕๕๘ เรื่อง
มอบอํานาจและหน้าท่ีให้คณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก  และผู้อํานวยการสถาบันปฏิบัติหน้าท่ี แทน
อธิการบดี  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ดังนี้ 
    

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ป ร ะ ธ า น

กรรมการ 
๑.๒  รองผู้อํานวยการฯ  ฝ่ายห้องสมุด     กรรมการ 
๑.๓  รองผู้อํานวยการฯ  ฝ่ายภาษา     กรรมการ 
๑.๔  รองผู้อํานวยการฯ  ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
๑.๕  รักษาการหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการฯ    ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ 
 

หน้าที่  ให้คําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  สนับสนุน  ประสานงาน  
ส่ังการ  และตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  
เพื่อให้งานสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 

๒.  คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒.๑  รองผู้อํานวยการฯ  ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
๒.๒  รักษาการหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการฯ    กรรมการ 
๒.๓  นางสําอาง  นาจําปา      กรรมการ 
๒.๔  นางนงนุช  สมัครสมาน      กรรมการ 
๒.๕  นายสมโภชน์  ละม้ายวรรณ     กรรมการ 
๒.๖  นางสุธาสินี  มิถุนดี      กรรมการ 
๒.๗  นางพัชรี  จุลหงษ์      กรรมการ 
๒.๘  นางสาวกาญจนา  ไตรรัตน์     กรรมการ 
๒.๙  นางสาวพรพิมล  มงคล      กรรมการ 
๒.๑๐  นางจินดา  อัธยาศัย      กรรมการ 
๒.๑๑  นางสาวประภาพร  วีระสอน     กรรมการ 



 

 

๒.๑๒  นางสาวนัฌชวนันท์  ประยงค์หอม    กรรมการ 
๒.๑๓  นางสาวณฤดี  แปลงดี      กรรมการ 
 
                     /๒.๑๔  นางสาวนาฏยา...... 
๒.๑๔  นางสาวนาฏยา  ซาวัน      กรรมการ 
๒.๑๕  นางสาวเสาวภาคย์  พลศรี     กรรมการ 
๒.๑๖  นางสาวทองพันธ์  แพใหญ่     กรรมการ 
๒.๑๗  นายโกสินทร์  มีชูสิน      กรรมการ 
๒.๑๘  นายเดชาธร  จะริรัมย์      กรรมการ 
๒.๑๙  นายจํารัส  มหานาม      กรรมการ 
๒.๒๐  นายโกสิน  สนั่นนาม      กรรมการ 
๒.๒๑  นายสุภาษิต  เติมกล้า      กรรมการ 
๒.๒๒  นายสังเวียน  ก้อนทอง      กรรมการ 
๒.๒๓  นายคณภัทร  พวงจินดา     กรรมการ 
๒.๒๔  นางสาวทัศวรรณ  ขันทะพานิช     กรรมการ 
๒.๒๕  นางสาวลินดา  หาญมานพ     กรรมการ 
๒.๒๖  นางสนอง  ณ อุบล      กรรมการ 
๒.๒๗  นางสาวศุกร์ภานาถ  สติยานุช     กรรมการ 
๒.๒๘  นางบุณยนุช  รัศมี      กรรมการ 
๒.๒๙  นางสาวสุนันทนี  ศรีแดงฉาย     กรรมการ 
๒.๓๐  นางรัตนา  กองยอด      กรรมการ 
๒.๓๑  นางนริศรา  ระโส        กรรมการ 
๒.๓๒  นางสาวอภิญญา  เค้ากล้า     กรรมการ 
๒.๓๓  นางสาวดวงใจ  คล่องงาม     กรรมการ 
๒.๓๔  นางรัศมี  มิถุนดี      กรรมการ 
๒.๓๕  นางวีนา  ลัทธิคุณ      กรรมการ 
๒.๓๖  นางเนาวรัตน์  โฉมงาม      กรรมการ 
๒.๓๗  นางสาววรณัน  แสงงาม     กรรมการ 
๒.๓๘  นางปพิชญา  จตุพรอนันตกุล     กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่  ดําเนินการจัดทําสถิติผลการปฏิบัติงานรายเดือน  ของแต่ละบุคคล  เพื่อนําข้อมูล

มาประกอบในการจัดทํารายงานประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
       

 ๓.  คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๙ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓.๑  รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  ฝ่ายห้องสมุด   ป ร ะ ธ า น
กรรมการ 

๓.๒  นางสําอาง  นาจําปา      กรรมการ 



 

 

๓.๓  นางพัชรี  จุลหงษ์      กรรมการ 
๓.๔  นางสาวกาญจนา  ไตรรัตน์     กรรมการ 
๓.๕  นางสาวพรพิมล  มงคล      กรรมการ 
๓.๖  นางจินดา  อัธยาศัย      กรรมการ 
๓.๗  นางสาวประภาพร  วีระสอน     กรรมการ 
๓.๘  นางสาวนัฌชวนันท์  ประยงค์หอม    กรรมการ    
                    
                 /๓.๙  นางสาวณฤดี..... 
๓.๙  นางสาวณฤดี  แปลงดี      กรรมการ 
๓.๑๐  นายเดชาธร  จะริรัมย์      กรรมการ 
๓.๑๑  นายโกสินทร์  มีชูสิน      กรรมการ 
๓.๑๒  นางปพิชญา  จตุพรอนันตกุล     กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  นําข้อมูลจากคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อ ๒ มาเรียบเรียงเพื่อจัดทํา
รายงานประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙  

 
๔.  คณะกรรมการตรวจพิสูจน์อักษร 

๔.๑  รองผู้อํานวยการฯ  ฝ่ายภาษา     ป ร ะ ธ า น
กรรมการ 

๔.๒  นายสมโภชน์  ละม้ายวรรณ     กรรมการ 
๔.๓  นางพัชรี  จุลหงษ์      กรรมการ 
๔.๔  นางสาวสุนันทนี  ศรีแดงฉาย     กรรมการ 
๔.๕  นางสาวทัศวรรณ  ขันทะพานิช     กรรมการ 
๔.๖  นางสาวกาญจนา  ไตรรัตน์     กรรมการและเลขานุการ 
 
 

หน้าที่  นําข้อมูลรายงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  มาพิจารณาและร่วมกันตรวจสอบ
ข้อมูลและพิสูจน์อักษร  

๕.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายงานประจ าปี 
๕.๑  รองผู้อํานวยการฯ  ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ป ร ะ ธ า น

กรรมการ 
๕.๒  นายสุภาษิต  เติมกล้า      กรรมการ 
๕.๓  นายเดชาธร  จะริรัมย์      กรรมการ 
๕.๔  นายคณภัทร  พวงจินดา      กรรมการ 
๕.๕  นายสังเวียน  ก้อนทอง      กรรมการ 
๕.๖  นายโกสิน  สนั่นนาม      กรรมการ 

๕.๗  นายโกสินทร์  มีชูสิน      ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
เลขานุการ 

 



 

 

หน้าที่  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรายงานประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ต่อสาธารณชนท้ังส่ือ
ส่ิงพิมพ์และเว็บไซต์ 

 
ท้ังนี้ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเต็มกําลังความสามารถ      

เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗  กรกฎาคม   ๒๕๖๐   
 
 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา  กูลรัตน์) 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


