
 



  

 
รายงานประจําปีฉบับนี้ได้จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 

ในรายงานประจําปี ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสํานัก 
วิทยบริการฯ ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานฯ บุคลากร 

การบริหารจัดการ ผลการดําเนินงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ในสังกัดสํานักวิทยบริการฯ เป็นต้น 
 

ในนามสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการฯ 

ตลอดจนบุคลากรทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาให้ข้อมูลต่าง ๆ 
มีความถูกต้อง สมบูรณ์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และนําไปสู่การพัฒนา

มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ในสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
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 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่า
ห้องสมุดวิทยาลัยครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519  ที่บ้านพักอธิการบุญจิตต์ ชู
ทรงเดช  ซอยแป๊ะตี๋  ถนนธนสาร  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โดยมีอาจารย์บรรณารักษ์  
1  คน  คือ  นายสุรพล  ฤกษ์สําเร็จ  ต่อมาเมื่อเปิดภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2519  เมื่อวันที่  10  
มิถุนายน พ.ศ. 2519  ย้ายไปที่อาคารไม้ของวิทยาลัยเกษตรกรรม  วิทยาเขตสุรินทร์  (ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์)  เนื่องจากวิทยาลัยครูสุรินทร์ยังไม่มีอาคาร
เรียน  จึงต้องอาศัยอาคารเรียนวิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  ต่อมา พ .ศ. 2520  
ได้ย้ายมาที่อาคารเรียนชั่วคราวใกล้หอพักนักศึกษาอาคารเรียนโปรแกรมวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  พ .ศ. 
2523  ย้ายมาอยู่ที่อาคารเรียน 2  และย้ายไปที่อาคารหอสมุด  เป็นอาคารเอกเทศ  ปัจจุบันคือ อาคาร
องค์การนักศึกษาและสํานักกิจการนักศึกษา พ.ศ.  2538  ย้ายอาคารหอสมุดมาที่อาคาร 27 สํานักวิทย
บริการ ปัจจุบันอยู่ตรงข้ามอาคาร 1 มีทั้งหมด  4 ชั้น เดิมเรียกว่า ฝ่ายหอสมุด สังกัดสํานักส่งเสริมวิชาการ  

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ให้มีประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขึ้นแทนสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ที่ 122 ตอนที่ 20 ก หน้า 78  8 มีนาคม 2548 กฎกระทรวง (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 2554 : 29) 
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 2554 : 75) ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
123 ตอนที่ 74 ง หน้า 26 3 สิงหาคม 2549 ประกาศกฎกระทรวงศึกษาการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการและให้มีส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  พ.ศ. 2551 สํานักวิทยบริการฯ 
มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ 1) สํานักงานผู้อํานวยการ (1) งานบริหารทั่วไป (2) งานวิทยบริการ และ (3) 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 2554 : 346-348) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มอบหมายให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                
บริหารงานหน่วยงานเพ่ิมเติมจากโครงสร้างพระราชบัญญัติฯ ได้แก่  ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา และ
ศูนย์ประเทศเพ่ือนบ้านศึกษา (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. 2550 : 1) จากนั้น  ปี 2555 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีประกาศจัดตั้งสถาบันเอเชียศึกษา โดยมีหน่วยงานในสังกัด คือ ศูนย์
ประเทศเพ่ือนบ้านศึกษา และศูนย์ภาษา  ส่วนศูนย์วิเทศสัมพันธ์ย้ายไปสังกัดสํานักงานอธิการบดี  
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิ
บาลในสถาบันอุดมศึกษา สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (ราชกิจจานุเบกษา. 2559 : 21-24) และมติที่
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในวาระการประชุมครั้งที่ 6/2559   
ลงวันที่ 26 ตุลาคม  2559 มีมติให้ยุบสถาบันเอเชียศึกษา และให้ศูนย์ภาษา ย้ายมาสังกัดสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์. 2559)  ดังนั้น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและพันธ
กิจหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ประกอบด้วย 4 งาน  ดังนี้  
งานบริหารงานทั่วไป งานวิทยบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา 

   

 

 

  

  

ประวัติความเป็นมาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
แหล่งบริการวิชาการ   ผสานเทคโนโลยี 

          ภาษาทวีภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 

 
มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี  สร้างทักษะภาษาและบริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร การเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
3. จัดหา พัฒนา และบริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน   

การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

มหาวิทยาลัย  
 

  
ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  * 1.ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก หน้า 78  8 มีนาคม 2548 กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
              * 2.ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 74 ง หน้า 26 3 สิงหาคม 2549 ประกาศกฎกระทรวงศึกษาการ เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2549 

* 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและให้มีส่วนราชการหรือหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  พ.ศ. 2551 หน้า 348 ประมวลกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554   

** 4. มติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2559 
 

โครงสร้างบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

คณะกรรมการบรหิารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านักฯ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รองผู้อ านวยการส านักฯ  

ฝ่ายศูนย์ภาษา 
 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการส านักฯ 

ฝ่ายงานวิทยบริการ 
 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

*งานบริหารทั่วไป *งานวิทยบริการ *งานเทคโนโลยีสารสนเทศ *งานศูนย์ภาษา 

- ธุรการและสารบรรณ 
- การเงินและงบประมาณ 
- พัสด ุ
- วิเคราะห์นโยบายและแผน 
- การประกันคุณภาพการศึกษา 
- อาคารและสถานที ่
- บริหารงานบุคคล 
- การประชุมและเลขานกุาร 

  

- การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
- การบริการและส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ 
- การวิเคราะห์ระบบและจัดการ
ฐานข้อมูล 
  

 

- การบริหารสํานกังานเทคโนโลยี  
       สารสนเทศ 
- การพัฒนาระบบเครือข่าย 
       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
       และสื่อดจิิทัล 
- การฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
    

- การบริหารงานสํานกังาน 
       ศูนย์ภาษา 
- การพัฒนาทักษะด้านภาษา 
  และเครือข่าย 
- การบริการวิชาการด้านภาษา  

 

 



 
 

 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้บริหารงานตามนโยบาย
ของมหวิทยาลัย  และได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยในการบริหารงานของสํานักฯ จากภายนอกหน่วยงาน  จํานวน ๒ 
ท่าน  ดังนี้ 

 

 

 

                                            

  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ด าเนิน 
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ บรรลือ 
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริหารงานโดยแบ่งส่วนงานปฏิบัติงานภายใต้ฝ่ายงาน 4 งาน  
ดังนี้ 
 -  งานบริหารงานทั่วไป 

 -  งานวิทยบริการ 

 -  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 -  ศูนย์ภาษา 
  

บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ฝ่ายบริหารฯ 

ฝ่ายส านักงานฯ 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

ฝ่ายงานบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

ฝ่ายวิทยพัฒนา 

ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายศูนย์ภาษา 

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

  

ฝ่ายบริหารฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์ 
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

ฝ่ายภาษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย 
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

ฝ่ายวิทยบริการ 

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก 
รองผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวจรัสศรี ยิ้มยวน 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส านักงานผู้อ านวยการฯ 

นางจินดา อัธยาศัย 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวพรพิมล มงคล 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวจรัสศรี  ยิ้มยวน 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการฯ 

นางสาวกาญจนา  ไตรรัตน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางปพิชญา  จตุพรอนันตกุล 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



  

นางรัศมี  มิถุนดี 
พนักงานรักษาความสะอาด 

นางวีนา  ลัทธิคุณ 

พนักงานรักษาความสะอาด 

นางเนาวรัตน์  โฉมงาม 

พนักงานรักษาความสะอาด 

นางสาววรณัน  แสงงาม 

พนักงานรักษาความสะอาด 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

1 นางสําอาง  นาจําปา บรรณารักษ์ 
2 นางนงนุช  สมัครสมาน บรรณารักษ์ 
3 นางรัตนา  กองยอด บรรณารักษ์ 
4 นายสมโภชน์  ละม้ายวรรณ บรรณารักษ์ 
5 นางสาวทัศวรรณ  ขันทะพานิช นักเอกสารสนเทศ 

6 นางสนอง ณ อุบล นักเอกสารสนเทศ 

7 นางสาวสุนันทนี  ศรีแดงฉาย บรรณารักษ์ 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

บุคลากรงานวิทยบริการ 

1 2 3 

4 6 5 

7 



 

 

 

 

    

 

 

 

    

  

งานบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

นางสาวดวงใจ  คล่องงาม 
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

นางสุธาสินี  มิถุนดี 
บรรณารักษ์ 

นางบุณยนุช รัศมี 
นักเอกสารสนเทศ 

นางสาวรินลดา  หาญมานพ 
บรรณารักษ์ 

นางสาวลัทธวรรณ แพงเจริญ 
บรรณารักษ์ 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

งานวิเคราะห์ระบบและจัดการฐานข้อมูล 

นางพัชรี  จุลหงษ์ 

บรรณารักษ์ 

นายเดชาธร  จะริรัมย์ 
บรรณารักษ์ 

นางสาวอภิญญา  เค้ากล้า 

บรรณารักษ์ 

นางสาวศุกร์ภานาถ  สติยานุช 

นักวิชาการศึกษา 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

  

ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสุภาษิต เติมกล้า 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นายโกสิน สนั่นนาม 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นายโกสินทร์ มีชูสิน 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
นางสาวนัฌชวนันทน์ ประยงค์หอม 

นักวิชาการศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ฝ่ายศูนย์ภาษา 

นายจ ารัส มหานาม 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นางสาวเสาวภาคย์ พลศรี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวนาฎยา ซาวัน 
นักวิชาการศึกษา 

อาจารย์ภานุวัฒน์ พันธโคตร์ 
หัวหน้าศูนย์ภาษา 



สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2558 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้รับ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 10,716,505.55 บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน (งปม.) 
50,000 บาท  งบประมาณจากเงินบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) 10,168,505.55 บาท  และงบกลาง  498,000  บาท 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) 
งบประมาณแผ่นดิน (งปม.)   50,000 
งบประมาณจากเงินบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) 10,168,505.55 
งบกลาง 498,000 

รวม 10,716,505.55 
 

  

งบประมาณแผ่นดิน งบ บ.กศ. 

งบประมาณ 



 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรร  ประจําปี
งบประมาณ 2560 มีจํานวน 7 รายการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  

ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วย 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง 
2 เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 
3 เครื่องโน๊ตบุ๊ค   3 เครื่อง 
4 เครื่องโทรศัพท์ 1 เครื่อง 
5 เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 
6 เครื่องโปรเจคเตอร์ 4 เครื่อง 
7 รถเข็นหนังสือ 1 คัน 

จ านวนครุภัณฑ์ 



 

 

 
ชั้น 1  
 
  บริการยืม - คืน 
 บริการวารสาร 
 บริการหนังสือพิมพ์ 
 มุมหนังสือเด็กและเยาวชน 
 มุมหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

           ชั้น 2 
 

 หนังสือภาษาไทยหมวด 000-400 
 หนังสือภาษาต่างประเทศ หมวด 000 - 900 
 บริการหนังสือท้องถิ่น 

  

การบริการและพื้นท่ีใหบ้ริการ 

ใสรู่ป 

ใสรู่ป ใสรู่ป 

ชั้น 1 

ชั้น 2 

ใสรู่ป ใสรู่ป 

ใสรู่ป ใสรู่ป 



 
 
 
 
 
ชั้น 3 
 
 บริการงานวิจัย 
 บริการหนังสืออ้างอิง 
 บริการหนังสือหมวด 500 - 900 
 บริการหนังสือท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 ชั้น 4 
 

 บริการโสตทัศนวัสดุ 
 บริการอินเทอร์เน็ต 
 บริการซีดีรอม 
 บริการหนังสือนวนิยาย 
 บริการห้องโสตทัศนวัสดุ 
 บริการห้องประชุม 

  

การบริการและพื้นท่ีใหบ้ริการ (ต่อ) 

ชั้น 3 

ใสรู่ป 

ใสรู่ป ใสรู่ป 

ชั้น 3 

ใสรู่ป 

ใสรู่ป ใสรู่ป 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท จ านวน หน่วยนับ 
ทรัพยากรทั้งหมดที่จัดเก็บในฐานข้อมูลบรรณานุกรม  รายการ 
หนังสือ   

1.  หนังสือภาษาไทย 53,889 ชื่อเรื่อง 
2.  หนังสือภาษาต่างประเทศ 3,825   ชื่อเรื่อง 

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

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

ฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ 10 ฐาน 
 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม  2560  (รอข้อมูลจากป้าส าอาง  นาจ าปา) 
 

 

 

สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทผู้ใช้บริการ ปี 2559 หน่วยนับ 

สมาชิกเข้าใช้บริการ 95,556 คน 

บุคคลภายนอก 1,701 คน 

 

 

  

ผู้ใช้บริการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมาชิก บุคคลภายนอก 



 
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด ปี 2559 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน ปี พ.ศ. จํานวน (คน) 
มิถุนายน 2560 13,228 
กรกฎาคม 2560 12,278 
สิงหาคม 2560 12,712 
กันยายน 2560 9,953 
ตุลาคม 2560 6,083 
พฤศจิกายน 2560 9,668 
ธันวาคม 2560 8,019 
มกราคม 2561 9,343 
กุมภาพันธ์ 2561 8,870 
มีนาคม 2561 5,402 
เมษายน 2561 4,068 
พฤษภาคม 2561 0 

รวม  

สถิติการให้บริการ 
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เดือน จํานวนวัน
เปิดบริการ 

จํานวนผู้ใช้บริการ จํานวนรวม 
(คน) 

เฉลี่ย/วัน 
ภายใน ภายนอก 

มิถุนายน 60 28 13,228 180 13,408 478.85 
กรกฎาคม 60 27 12,278 198 12,476 462.07 
สิงหาคม 60 27 12,712 163 12,875 476.85 
กันยายน 60 27 9,953 228 10,181 377.07 
ตุลาคม 60 28 6,083 129 6,212 221.85 

พฤศจิกายน 60 28 9,668 103 9,771 348.96 
ธันวาคม 60 26 8,019 110 8,129 312.65 
มกราคม 61 29 9,343 91 9,434 325.31 

กุมภาพันธ์ 61 26 8,870 99 8,969 344.96 
มีนาคม 61 26 5,071 384 5,455 209.80 
เมษายน 61 24 4,068 148 4,216 175.66 

พฤษภาคม 61 30     
     รวม 12 เดือน 
 
เฉลี่ย 

     

ข้อมูลเฉลี่ยการใช้บริการห้องสมดุ 1 มิ.ย. 60 – 31 
พ.ค. 61 



 

 

 

 

เดือน ปี พ.ศ. จํานวนวันเปิด
เปิดบริการ 

จํานวน (เล่ม) เฉลี่ยการยืม/วัน 

มิถุนายน 2560 28 1,639 58.53 
กรกฎาคม 2560 27 2,596 96.14 
สิงหาคม 2560 27 2,297 85.07 

กันยายน 2560 27 1,679 62.18 
ตุลาคม 2560 28 801 28.60 

พฤศจิกายน 2560 28 2,172 77.57 
ธันวาคม 2560 26 1,885 72.5 
มกราคม 2561 29 978 33.72 

กุมภาพันธ์ 2561 26 1,585 60.96 
มีนาคม 2561 26 370 14.23 

เมษายน 2561 24 228 9.5 
พฤษภาคม 2561 30   

รวม 326   

เฉลี่ย 26.38   
 

  

สถิติการยืม หนังสือพ.ค. 61 



ข้อมูลเฉลี่ยบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561 

 

 

เดือน จํานวนวัน 
ที่เปิดบริการ 

การบริการ รวม เฉลี่ย 
เล่ม / วัน ยืม คืน 

มิถุนายน 2560 28 1,639 1,158 2,797 99.89 
กรกฎาคม 2560 27 2,596 2,149 4,745 175.74 
สิงหาคม 2560 27 2,297 2,018 4,315 159.81 
กันยายน 2560 27 1,679 1,549 3,228 119.55 
ตุลาคม 2560 28 801 1,113 1,914 68.35 
พฤศจิกายน 2560 28 2,172 1,488 3,660 130.71 
ธันวาคม 2560 26 1,885 1,875 3,760 144.61 
มกราคม 2561 29 978 964 1,942 66.96 
กุมภาพันธ์ 2561 26 1,585 1,702 3,287 126.42 
มีนาคม 2561 26 370 455 825 31.73 
เมษายน 2561 24 228 241 469 19.54 
พฤษภาคม 2561 30     

รวม 326     
 

 

 

  



 

 

 

 
เดือน ปี พ.ศ. จ านวน 

มิถุนายน 2560 12,676 
กรกฎาคม 2560 10,613 
สิงหาคม 2560 10,759 
กันยายน 2560 8,777 
ตุลาคม 2560 7,723 
พฤศจิกายน 2560 9,131 
ธันวาคม 2560 7,506 
มกราคม 2561 10,021 
กุมภาพันธ์ 2561 5,738 
มีนาคม 2561 4,395 
เมษายน 2561 4,045 
พฤษภาคม 2561  

รวม  
 
  

สถิติการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้นชั้น 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

  

  

เดือน ปี พ.ศ. จ านวนวัน     
เปิดบริการ 

จ านวน จ านวน 
เฉลี่ย/วัน 

มิถุนายน 2560 28 1,875 66.96 
กรกฎาคม 2560 27 1,465 54.25 
สิงหาคม 2560 27 1,998 74 
กันยายน 2560 27 1,389 51.44 
ตุลาคม 2560 28 755 26.96 
พฤศจิกายน 2560 28 1,800 64.28 
ธันวาคม 2560 26 1,204 46.30 
มกราคม 2561 29 1,460 50.34 
กุมภาพันธ์ 2561 26 1,045 40.19 
มีนาคม 2561 26 456 17.53 
เมษายน 2561 24 372 15.5 
พฤษภาคม 2561 30   

รวม 326   

สถิติการให้บริการห้องโสตทัศนวัสดแุละหอ้งประชุม 



 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

ผลการด าเนินกิจกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ



โครงการค่าเช่าหมายเลข ISDN และโทรศัพท์ส านักงาน  
 ผู้รับผิดชอบ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วัตถุประสงค์  

เพ่ือเช่าใช้บริการหมายเลข ISDN สําหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด้วยโทรศัพท์ภายใน (IP Phone) และโทรศัพท์สํานักงาน  
 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 งบประมาณ : 195,204 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสี่บาทถ้วน) 
 สถานที่จัดโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 ผลการด าเนินงาน 

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

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

 
 



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

1.  ได้เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน  2560 ในอัตราความเร็ว 300 Mbps โดยชําระค่าใช้บริการ
เดือนละ 49,999.99 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 

2.  ได้รับบริการซ่อมบํารุงรักษาสายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Cable) โดยไม่ต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้ 

1.1 จากอาคารสํานักวิทยบริการฯ ไปที่อาคารโครงการบัณฑิตศึกษา 
1.2 จากโรงยิมเนเซียมไปที่อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้างและอาคารจอม

สุรินทร์ 
1.3 จากฝ่ายอาคารสถานที่ไปที่บ้านพักชาวต่างชาติ 
1.4 จากโรงอาหาร 1 ไปที่แฟลตอาจารย์ ข้าราชการ 
1.5 จากหอวัฒนธรรมไปท่ีป้อมยาม 

3.  ได้รับบริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าหลาน
เธอ  พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระทับ ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2560 

4.  ได้รับบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต แบบ 3G/4G บนรถบัสของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ จํานวน 2 คัน 

5.  ได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุ Domain Name www.srru.ac.th จํานวน 1 ปี  



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

1.  ได้เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  2559 ในอัตราความเร็ว 500 Mbps โดยชําระค่าใช้บริการ
เดือนละ 144,450 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

2.  เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน  2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้แจ้งยกเลิกสัญญา
เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ด้วยเหตุผล ต่อไปนี้  

2.1  มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตช่องทางที่ 1 ความเร็ว 1 
Gbps จากสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การศึกษาวิจัย  โดยไม่ต้องชําระค่าใช้บริการ 

2.2  มหาวิทยาลัยต้องการพิจารณาหาผู้ให้บริการรายใหม่หรือผู้ให้บริการรายเดิมที่
เสนอสิทธิประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยในอัตราค่าใช้บริการที่ลดลง เพ่ือให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตช่องทางที่ 2 
สําหรับการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน  

 



โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
 ผู้รับผิดชอบ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วัตถุประสงค์ : มีการแบ่งการดําเนินโครงการเป็น 2 ระยะ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์โครงการระยะที่ 1   

1.  เพ่ือรักษาความปลอดภัยและป้องกันการบุกรุกบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการ
เชื่อมโยงของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.  เพ่ือพัฒนาระบบแสดงตัวตนก่อนเข้าใช้เครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) 

3.  เพ่ือรองรับการใช้งานเทคโนโลยี IPv6 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
วัตถุประสงค์โครงการระยะที่ 2 

1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure)  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย    

2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center ให้เป็นศูนย์กลางในการ
บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย  

4. เพ่ือสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ 
 ระยะเวลา : ระยะท่ี 1 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 – 16 มีนาคม 2560 

 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 31 สิงหาคม 2560 
 งบประมาณ : 13,584,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 สถานที่จัดโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินโครงการระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้ 

1.  อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย จํานวน     1 ชุด 
ราคา 2,816,240 บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

2.  ระบบควบคุมการแสดงตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต จํานวน 1 ชุด ราคา 1,690,600 
บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 
 ผลการด าเนินโครงการระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้ 

1.  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรและบริหารจัดการทางคอมพิวเตอร์ logs file พร้อมติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุด ราคา 688,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

2.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer3 Distribution Switch แบบที่ 1 (SFP 10GE 4 
Port) พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ราคา 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

3.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer3 Distribution Switch แบบที่ 2 (SFP 10GE 2 
Port) พร้อมติดตั้ง  จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 195,000 บาท รวมเป็นเงิน 585,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) 

4.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer3 Distribution Switch แบบที่ 3  (SFP 1GE 4 
Port) พร้อมติดตั้ง จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 116,000 บาท รวมเป็นเงิน 348,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) 

5.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Switch Layer2 แบบ 28 Port (26 Ports 
10/100/1000 และ 2 Port combo SFP) พร้อมติดตั้ง จํานวน 10 ชุด ราคาชุดละ 26,000 บาท รวมเป็นเงิน 
260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 



6.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Switch Layer2 แบบ 10 Port (8 Ports 
10/100/1000 และ 2 Port combo SFP) พร้อมติดตั้ง จํานวน 10 ชุด ราคาชุดละ 11,200 บาท รวมเป็นเงิน 
112,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

7.  เสริมอุปกรณ์ Line Card แบบ 12 Ports 1GE SFP for Catalyst4506E พร้อมติดตั้ง 
จํานวน 1 ชุด ราคา 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

8.  ระบบบริการเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless System) ประกอบด้วยชุดโปรแกรม
บริการจัดการและ Indoor Access Point แบบที่ 1-3 พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ราคา 1,808,800 บาท (หนึ่ง
ล้านแปดแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

9.  ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก Storage พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
1,186,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

10.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Rack) และระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual 
Machine) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 386,500 บาท รวมเป็นเงิน 773,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
บาทถ้วน) 

11. ตู้ Rack เก็บอุปกรณ์ขนาด19 นิ้ว (19”RACK SERVER) จํานวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 
23,000 บาท รวมเป็นเงิน 92,000 บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

12.  เครื่องสํารองไฟสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (40 Kva) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 
747,360 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

13.  ปรับปรุงระบบสื่อสารโทรศัพท์แบบ IP Telephone จํานวน 1 ระบบ ราคา 
1,162,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

14.  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบ Data Center จํานวน 1 ห้อง ราคา 700,000 บาท 
15.  เช่าใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ รวม 150 License เวลาเช่า 1 ปี ราคา 498,000 บาท (สี่

แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
  



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

ได้เช่าใช้บริการระบบป้องกันการบุกรุกด้านการเข้ารหัสข้อความบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
จากบริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 2 กุมภาพันธ์ 
2561 โดยชําระค่าใช้บริการในอัตราปีละ 22,486 บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) 

 



โครงการสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

  ชื่อโครงการ : โครงการสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  ผู้รับผิดชอบ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วัตถุประสงค์   

1. การส่งเสริมการอ่านเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการมีความสนใจการอ่าน 
2. สนับสนุนและส่งเสริม งานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าประสงค์  

 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน 2560 
 งบประมาณ : 30,000.- (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 
 สถานที ่: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการดําเนินโครงการ จากการดําเนินโครงการสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

โดยมีการดําเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน 2560 ดังนี้ 
1.  จัดสัปดาห์ห้องสมุด  1  ครั้ง 
2.  จัดนิทรรศการแนะนําหนังสือ  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  
3.  กิจกรรมแนะนําทรัพยากรสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4.  มีผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการไม่น้อยกว่า  200  คน  
5.  เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นนิสัยรักการอ่านแก่นักศึกษา 
6.  ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ รวมทั้งบริการของหอสมุดกลาง  ให้เป็นที่

รู้จักอย่างกว้างขวาง 
7.  ส่งเสริมนักศึกษาให้กล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันทางวิชาการ 
8.  ส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญคือห้องสมุด 

        
 
 
              
 
     
 
 



โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย  
 

ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thai  Digital  Collection) 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้มีวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์  งานวิจัย และผลงานวิชาการของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  มีการเผยแพร่เอกสารฉบับเต็มรูปอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์  
งานวิจัย และผลงานวิชาการของบุคลากร ในฐานข้อมูลออนไลน์ 

3.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน  
4.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนําไปใช้กับสมาชิกใน

เครือข่าย  
5.  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป และชุมชน

อย่างสูงสดรวมทั้งมีทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสม  
ระยะเวลา :  1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน  2560 
สถานที่จัดโครงการ :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ผลการด าเนินงานโครงการ  

1.  มีการเผยแพร่เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ 
งานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรในฐานข้อมูลออนไลน์  จํานวน  80 เล่ม 

2.  จัดซื้อวัสดุจากร้านอักษรวิทยาจํานวน 8 รายการ เป็นเงินจํานวน 20,000 บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน)  
   

 
 



โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  (พี่นุช) 
 

  ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
  ผู้รับผิดชอบ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศให้มากเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย   

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ   
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณประจําปี 2561ต่อไป  
4. เพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย   ราชภัฏ

สุรินทร์  
 ระยะเวลา : 1 ตุลาคม-30 กันยาย 2560 
 งบประมาณ : 770,000.- (-เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) 
 สถานที ่: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการดําเนินโครงการ จากการดําเนินโครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

โดยมีการดําเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-30 กันยาย 2560 ดังนี้ 
  1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

สามารถทําได้หลายวิธี เช่น การแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ การทําจดหมายข่าวแจ้งความเคลื่อนไหวของห้องสมุด 
นอกจากนี้ในปัจจุบันได้นําเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ในห้องสมุดมากขึ้นจะเห็นได้จากมีการสร้าง
เว็บไซต์ห้องสมุด เป็นต้น 

2. ห้องสมุดสํานักวิทยบริการฯ มีการทํารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศทําให้ผู้ใช้ทราบว่าห้องสมุด
มีทรัพยากรสารสนเทศอะไรบ้างในหมวดหมู่ใด 

มีทรัพยากรสารสนเทศตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยให้บริการเพ่ิมขึ้น  
ทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและทันสมัย ตรงตามความประสงค์ของแต่ละคณะ 
หอสมุดกลางมีหนังสือตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยให้บริการเพ่ิมขึ้นประมาณ จํานวน 700  

เล่ม 
        
 
 
              
 
     



โครงการการรู้สารสนเทศและโครงการส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ  
 

              ชื่อโครงการ : โครงการการรู้สารสนเทศและโครงการส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ  
ผู้รับผิดชอบ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเผยแพร่วิธีการใช้งานฐานข้อมูลวิชาการอิเล็กทรอนิกส์แก่นักศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  

2. เพ่ือนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์นําสิ่งที่ได้รับไปใช้ใน
การทําผลงานวิชาการ วิจัย วิทยานิพนธ์ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี 

ระยะเวลา : ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 
งบประมาณ : โครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ  
สถานที ่: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการดําเนินโครงการ จากการดําเนินโครงการการรู้สารสนเทศและโครงการส่งเสริมทักษะการรู้

สารสนเทศ โดยมีการดําเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 ดังนี้ 
1.  นักศึกษามีทักษะการใช้ห้องสมุดมากข้ึน 
2.  นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆและสามารถเขียนอ้างอิง

บรรณานุกรมได้  
3. อาจารย์และนักศึกษารู้แหล่งข้อมูลในการสืบค้นสารสนเทศได้มากขึ้น  

   

 
 

 



โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน 

ชื่อโครงการ  :  บริการวิชาการสู่ชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ  :  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์     

1. เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการจัดระบบหมวดหมู่ทศนิยมดิวอ้ีและการดําเนินงานทางด้าน
ห้องสมุด 

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ระหว่างสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโรงเรียน 

3. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่บุคลากร
ในโรงเรียน 

ระยะเวลา  :  ตุลาคม 2559 – กันยายน  2560 
สถานที่  :  โรงเรียนบ้านโอทะลัน  ต.จรัส  อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์  โรงเรียนบ้านโจรก  ต.ด่าน  อ.กาบ

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

2560  ณ  ห้องสมุดโรงเรียนบ้าน 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  ผลการดําเนินโครงการมีดังนี้                                                              

1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ความช่วยเหลือในการจั ดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นระบบทศนิยมดิวดี้ โดยแยกประเภทตามของหนังสือ และการดําเนินงานทางด้าน
ห้องสมุดโรงเรียน  

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างเครือข่ายด้านห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้กับโรงเรียน                                                                                                                                               

3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร “การดําเนินงาน
เทคนิคห้องสมุดโรงเรียน”  สําหรับบรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์ ผู้ที่ทํางานรับผิดชอบในห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัด
สุรินทร์ อาจารย์และนักศึกษาบรรณารักษ์  

 
 
 
 

โครงการจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 



ชื่อโครงการ :  โครงการจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและวัสดุเตรียม 
ผู้รับผิดชอบ : งานวิทยบริการ 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มาให้บริการภายในห้องสมุด 
2.  เพื่อผู้ใช้บริการได้รับข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ 
3.  เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าในการเรียนการสอน และนําไปใช้อ้างอิงในการทํางานงานวิชาการ 
4.  เพ่ือให้ห้องสมุดมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการภายในห้องสมุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
5.  เพ่ือจัดเก็บและเผยแพร่สิงพิมพ์ต่อเนื่องทั้งฉบับปัจจุบัน 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 ได้จัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  เพ่ือให้บริการใน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนี้ 
1.  หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 17 รายการ 5,122  ฉบับ 
2.  หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ  2  รายการ 606  ฉบับ 
3.  วารสารและนิตยสารภาษาไทย  72  รายการ  2,316  ฉบับ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 181,466 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 
 

     
      
 



โครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

  ชื่อโครงการ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  ผู้รับผิดชอบ : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ทรงคุณค่า   และเผยแพร่ หอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

           2. เพ่ือบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ และกิจกรรมสําคัญที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 ระยะเวลา : ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
 งบประมาณ : 30,000.- (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 
 สถานที ่: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการดําเนินโครงการ จากการดําเนินโครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ 

โดยมีการดําเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 ดังนี้ 
  1.  มีแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทั้งที่เป็นเอกสาร ภาพถ่ายและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงบันทึก เรื่องราว

เหตุการณ์ที่มีความส าคัญต่อประวัติ ชื่อเสียงของหน่วยงาน และบุคคลส าคัญในด้านต่างๆ 
  2.  อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับบริการข้อมูลเก่ียวกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

        
 
 
              
 
     



องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2559 

 1 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญในการวางระบบกลไกการดําเนิน  งานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดตั้งศูนย์มาตรฐานการศึกษาขึ้นเพ่ือให้เป็นหน่วยงาน หลักในการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องกําหนดแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินงาน 
กํากับดูแล สนับสนุน และตรวจสอบการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ  
ภายในมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ. สมศ.  และเป็นไปตามกฎหมายที่กําหนด โดยได้
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพ่ือรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ได้รับการรับรองคุณภาพใน
การจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้กําหนดตัวบ่งชี้เพ่ือ
กํากับติดตามการดําเนินงานภายในหน่วยงาน ดังนี้  

 

 
องค์ประกอบใน 

การประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ 

1. กลุ่มงานประจํา 
พันธกิจ 

1.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

 1.2 พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร   
 1.3 รวบรวม  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ     

 
1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัย 

2. กลุ่มงาน 
เชิงกลยุทธ์ 

2.1 สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ  

 
2.2 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการ
สอนที่มีมาตรฐานทันสมัย 

 
2.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การด้วยเทคโนโลยี
และธรรมาภิบาล 

 2.4 บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น   
 2.5 ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

3. กลุ่มตัวบ่งชี้ร่วม 
3.1 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น    

 
3.2 การบริหารหน่วยงานเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

  
 

 

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

วิสัยทัศน ์

กลยุทธ์ที่ 1 : สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ศูนย์กลางสนับสนุ 
    นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษา และทรพัยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการ
วิชาการ 
   แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
มาตรการ 
   1) สนับสนนุการพัฒนาทรพัยากรมนุษยแ์ละการพัฒนาสังคมของท้องถิ่นและ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
   2) สนับสนนุพัฒนาเครือข่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
   3) สนับสนนุพัฒนาเครือข่ายความมือกับหน่วยงานในพื้นที ่
   4) สนับสนนุและบูรณาการการให้บริการวชิาการสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
   5) สนับสนนุการประชาสมัพันธ์และให้บริการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธท์ี่ 2 : พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ปน็แหล่งเรยีนรู้
ของชุมชนและท้องถิ่น 
มาตรการ 
    1) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปน็แหล่งเรยีนรู้ที่ให้บริการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
กลยุทธท์ี่ 3 : สนับสนุนการพัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นศูนย์กลางการพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมและสารสนเทศแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
มาตรการ 
   1) สนับสนนุเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในพืน้ที ่
   2) สนับสนุนการบรูณาการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานอ่ืนของมหาวิทยาลยั
เพื่อเผยแพร่สู่ ชมุชน 
3)มีการประชาสัมพนัธ์การใหบ้ริการวชิาการและตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนสังคม 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทีด่ ี
มาตรการ 
   1)  มีร่างแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   2)  พัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
   3) จัดสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสุขอนามัยทีด่ีให้บุคลากร  
และผู้ใช้บริการ 
   4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่ด ี
   5) สนับสนุนระบบการประหยัดพลังงาน 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบคุคล ระบบสวัสดกิารและสิทธปิระโยชน ์
มาตรการ 
   1) พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร   
   2) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ด ี
   3) สร้างความผาสุกในสถานที่ทํางาน  
   4) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ีให้แก่บุคลากร  
กลยุทธ์ที่ 3 การเงิน งบประมาณและการจัดสรร 
มาตรการ 
1) มีระบบบริหารจัดการงบประมาณ และระบบการเงินการคลังให้โปร่งใส 
    และมีประสิทธิภาพ  
2) มีระบบติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและรายงานผลด้านการเงินการคลัง  
อย่างต่อเนื่องกลยุทธ์ที่ 4 ระบบบริหารจดัการองคก์ร 
มาตรการ 
   1) มีระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
   2) มีโครงสร้างและการบริหารจัดการชัดเจน 
   3) มีระบบการส่ือสารสร้างความเข้าใจในองค์กรอย่างทัว่ถึง 
   4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
5) มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
6) สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่า 
7) มีระบบตรวจสอบและประเมินองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ 
8) มีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
9) มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ 

"มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สร้างทักษะภาษาและบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวจิัย การบรกิารวิชาการสูชุ่มชน และการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม” 

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

1) กําหนดแผนพัฒนาอัตรากําลังคน 
2) การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 

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

    

กลยุทธ์ท่ี 1 : สนับสนุนการอนุรกัษ์วัฒนธรรม 
มาตรการ 
1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกจิกรรมตามประเพณี

และวัฒนธรรมต่างๆ 
2) เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

6. การพัฒนาการบริหาร
จัดการและระบบสารสนเทศ 

 

 6.ปรับโครงสร้าง
องค์กรและระบบ
บริหารจดัการใหม้ี
ประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ 

กลยุทธ ์

3. การพัฒนาระบบบริการจัดการ
องค์การด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
หน่วยงานสนบัสนุนการเสริมสร้าง 
ศักยภาพของชุมชนท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน เป็น
หน่วยงานให้บริการวิชาการบนพื้นฐานของความรู้
ทางวิชาการสูก่ารพฒันาตามแนวพระราชดําริและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน 

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

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
หน่วยงานมุ่งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรสายสอนเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  พัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพตาม
มาตรฐานการกําหนดตําแหนง่  เสริมสร้างชุมชน
คุณธรรม ส่งเสริมขวัญกําลังใจและสวัสดิการแก่
บุคลากร  เน้นการมีคุณภาพมืออาชีพ เป้าประสงค์ 

1. การปรับโครงสร้าง
องค์กรและระบบการ
ตรวจสอบภายใน 

พันธกิจ 

สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 

5.ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

4. บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร  การเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยบริการวิชาการสู่ชุมชน  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. รวบรวม พัฒนา และบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัย 

 

1. โครงการค่าใช้จ่าย IT ห้องสมุดมีชีวิต**สําอาง/นงนุช/พัชรี  
2. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ**นงนุช/พัชร ี
3. โครงการจัดซื้อวารสารและสิ่งพมิพ์ต่อเนื่องและวัสดุเตรียม**อภิญญา/บญุนุช 
4. โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานและทรัพยากรสารสนเทศ**นงนุช/ทัศวรรณ   
5. โครงการซ่อมบํารงุครุภัณฑ์**พรพิมล   
6.โครงการเปิดบริการนอกเวลาราชการ**สุธาสิน ี
7. โครงการบํารงุรักษาระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ**สําอาง 

1. โครงการบรกิารวิชาการสู่ชุมชน**เดชาธร/สมโภชน ์
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ** โกสินทร์ มีชูสิน/เดชาธร/ศุกร์ภานาถ/อภิญญา 
3. โครงการสัปดาห์หอ้งสมุด**พัชร/ีนงนุช/สมโภชน ์
4. โครงการบรหิารงานเทคโนโลยสีารสนเทศ**นัฌชวนันทน/์,สุภาษิตและคณะ 
5. โครงการบรกิารสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งระบบ**นัฌชวนันทน์/สุภาษิตและคณะ 
6. โครงการอบรมบริการวิชาการสู่ชุมชน (IT) **นัฌชวนันทน์/สุภาษิตและคณะ 
7. โครงการจัดหาทรัพยากรกลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ**นัฌชวนันทน์,สุภาษิต
และคณะ 
8.  
 

 1. โครงการแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ**ณฤดี 
 2. โครงการจัดนิทรรศการวันสําคัญ**พัชรี 
 3. โครงการวันสงกรานต์**ประภาพร 
 4. โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่**ประภาพร 
 5. โครงการหอจดหมายเหตุ** สุนันทนี         

1. โครงการบรหิารงานสํานักงานผูอ้ํานวยการ**:จรสัศร ี
2. โครงการพัฒนาบุคลากร**กาญจนา 
3. โครงการดําเนินงานประกันคุณภาพ** ณฤดี 
4. โครงการงบบรหิารงานสํานักงานผู้อํานวยการสํานัก**จินดา 
5. โครงการค่าจ้างช่ัวคราว/สมทบประกันสังคม19อัตรา*จินดา 
6. โครงการค่าสาธารณูปโภค**จินดา 

 

โครงการ/
ผู้รับผิดชอบ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มุ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
และการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 

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

1) มีแหล่งให้บริการทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่ดี 
  

2. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและระบบ
การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานทันสมัย 

1. สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
    สู่มืออาชีพ    

 



สรุปผลการเข้าร่วมอบรม ประชมุ สมัมนา  ศกึษาดูงานและไปราชการ 
ของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561) 
 
 

ที ่ ว/ด/ป รายการ/รายละเอียด รายช่ือ 
1 9  มิถุนายน  

2560 
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ณ ศูนย์

หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา 

นางสําอาง  นาจําปา  และ
บรรณารักษ์ประจําคณะ รวม
จํานวน 7 คน 

2 28 - 30  
มิถุนายน 2560 

โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษา
แหล่งเรียนรู้สาขาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ณ กรุงเทพมหานคร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา  
กูลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานัก
วิทยบริการฯ และอาจารย์
สังวาลย์  ตุกพิมาย         
รองผู้อํานวยการฯ ฝ่าย
ห้องสมุด   

3 4 กรกฎาคม  
2560   

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน  ณ 
โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ตําบลตาตุม  
อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์      

 

นายเดชาธร  จะริรัมย์   
นางสนอง ณ อุบล   
นางบุณยนุช  รัศมี   
นางสาวอภิญญา  เค้ากล้า   

4 18 – 21 
กรกฎาคม 2560 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ดําเนินกิจกรรมบนระบบสารสนเทศเพ่ือ
พัฒ น า กา ร ศึ กษ า  ค รั้ ง ที่  3 5 ”  ( 35th 
WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 

อาจารย์สมเกียรติ  เพ็ชรมาก  
รองผู้อํานวยการฯ  
นางพัชรี  จุลหงษ์            
นายเดชาธร  จะริรัมย์  
นางสาวอภิญญา  เค้ากล้า  
นายจํารัส มหานาม   

5 16 – 18  
สิงหาคม  2560 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
การเงินและการบัญชี ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

นายโกสินทร์  มีชูสิน  
นายโกสิน  สนั่นนาม  

6 24 – 25  
สิงหาคม  2560   

ประชุมวิชาการประจําปี 2560   เรื่อง 
การขับ เคลื่ อนจดหมาย เหตุ ไทยด้ วย
นวั ตกรรมและมาตรฐานที่ เหมาะสม        
ณ ห้องประชุมสมานสโมสร ธนาคาร        
แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  สํ า นั ก ง า น ใ ห ญ่  
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวสุนันทนี  ศรีแดงฉาย  
นางสาวลัทธวรรณ  แพงเจริญ 

  



ที ่ ว/ด/ป รายการ/รายละเอียด รายช่ือ 
7 24 – 25 

สิงหาคม 2560 

โ ค ร งกา รสั มมนา วิ ช าก าร ระดั บ
นานาชาติ Online Information & 
Education Conference 2017  ณ ห้อง
ประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

อาจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย  
รองผู้อํานวยการฯ 

นางนงนุช สมัครสมาน     
นางบุณยนุช รัศมี 

8 24 – 25  
สิงหาคม 2560 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ดําเนินงาน ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มใน
รูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ พัฒนา
เ ค รื อ ข่ า ย ห้ อ ง ส มุ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
(ThaiLIS)” ครั้งที่ 8 ณ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นางสําอาง นาจําปา   
นางพัชรี จุลหงส์  
นางสาวอภิญญา เค้ากล้า 

9 28 – 30 สิงหาคม  
2560 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การ
สร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ณ อาคารเพียรวิจิตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

นายโกสินทร์  มีชูสิน  
นายโกสิน  สนั่นนาม 

10 6 – 8  กันยายน  
2560 

ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี   

อาจารย์สังวาลย์  ตุกพิมาย  
รองผู้อํานวยการฯ พร้อม
บุคลากร จํานวน 21  คน   

11 27 – 29  ตุลาคม  
2560   

ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
“Workshop Automate Software 
Development” ณ ห้องสัมมนา  ชั้น 3 
บริษัท ทรีดีเอส อินเทอร์แอ็คทีฟ จํากัด  
กรุงเทพมหานคร 

นายโกสิน  สนั่นนาม 

12 10 – 12 
พฤศจิกายน 
2560 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
(Workshop) “Advanced Docker with 
Kubernetes” ณ บริษัท ทรีดีเอส อินเตอร์
แอคที ฟ  จํ า กั ด   แข ว งคลองต้ น ไท ร        
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

นายสุภาษิต  เติมกล้า  
นายโกสิน  สนั่นนาม 

  



ที ่ ว/ด/ป รายการ/รายละเอียด รายช่ือ 
13 12 – 13  

ธันวาคม  2560        
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สํานักงาน

อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
กรุงเทพมหานคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา  
กูลรัตน์ และคณะผู้บริหาร
และบุคลากร จํานวน 15 คน   

14 20 ธันวาคม 
2560 

แนวทางการดําเนินงานตามตัวชี้วัด    
ในหลักฐานเชิงประจักษ์  ณ สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สนามบินน้ํา จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวจรัสศรี  ยิ้มยวน 
นางสาวนัฌชวนันทน์  
ประยงค์หอม   

15 16 - 17 มกราคม  
2561 

เป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมการ
สังกัดสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
สุ ริ น ท ร์ ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ อุ ป ก ร ณ์
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ ร ะบ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ เพ่ือพิจารณาตรวจรับ ณ จุด
ผ่านแดนถาวรช่องจอม ตําบลด่าน และ
อาคารสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ตําบล
กาบเชิง อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  

นายโกสิน  สนั่นนาม 

16 17 – 19 
มกราคม 2561 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาครั้งที่ 36 ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม   

นายสมเกียรติ  เพ็ชรมาก 
นายโกสินทร์  มีชูสิน  
นายจํารัส  มหานาม  
นางสาวนัฌชวนันทน์  
ประยงค์หอม   
นางสาวลัทธวรรณ  แพงเจริญ       
นางสาวรินลดา  หาญมานพ   

17 5 – 6  
กุมภาพันธ์  2561 

อบรมฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ จาก
บริษัทบุ๊คส์โปรโมชั่นจํากัด ณ สํานักหอสมุด  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

นายเดชาธร  จะริรัมย์  
นางสาวศุกร์ภานาถ  สติยานุช  
นางสาวอภิญญา  เค้ากล้า   

18 18 – 20 
กุมภาพันธ์ 2561   

ประชุมแนวปฏิบัติในการลงรายการ 
เพ่ือการทํางานร่วมกันในระบบฐานข้อมูล
สหบรรณานุกรม  ห้องประชุมศาสตราจารย์
ป ระ เส ริ ฐ  ณ  นคร  ชั้ น  3  สํ า นั ก ง าน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

นางนงนุช  สมัครสมาน  
นางพัชรี  จุลหงษ์   
นางสาวอภิญญา  เค้ากล้า 

  



ที ่ ว/ด/ป รายการ/รายละเอียด รายช่ือ 
19 26  กุมภาพันธ์  

2561 

ศึ ก ษ า ดู ง า น  ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา 

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ      
เพ็ชรมาก  และบุคลากร 

20 27 -28 กุมภาพันธ์ 
2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ. 2560 ณ ห้อง
ประชุมช้างเผือก  อาคาร 41  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ 

ผู้อํานวยการฯ               
รองผู้อํานวยการฯ และ
บุคลากรสํานักวิทยบริการฯ 
รวมจํานวน 14 คน 

21 8 – 9  มีนาคม  
2561 

อ บ ร ม ก า ร ใ ช้ ง า น ฐ า น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น จํานวน 3 
ฐาน ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 
อาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายเดชาธร  จะริรัมย์  
นางสาวรินลดา  หาญมานพ  
นางสาวศุกร์ภานาถ  สติยานุช 

22 21 – 23 มีนาคม 
2561 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบและพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วย
ซอฟแวร์โอเพนซอร์ส (Open Source 
Software) : โปรแกรม Dspace รุ่นที่  11 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12 อาคาร
เครื่องมือ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
จังหวัดนครราชสีมา 

นายโกสินทร์  มีชูสิน  
นายจํารัส  มหานาม 

23  โครงการบริการวิชาการและสร้าง
เครือข่ายห้องสมุดสู่ชุมชน ณ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง       
ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 

นายเดชาธร  จะริรัมย์  และ
บุคลากรงานวิทยบริการ 

24 29 – 30  มีนาคม 
2561 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทําคู่มือ การปฏิบัติงานด้วยการจัดการ
ความรู้ เ พ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการทํางาน  ณ ศูนย์พัฒนา   
ทุ น ม นุ ษ ย์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ว น ดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร 

นายโกสิน  สนั่นนาม  
นายจํารัส  มหานาม  
นางสาวนัฌชวนันทน์  
ประยงค์หอม  
นางสาวกาญจนา  ไตรรัตน์  
นายเดชาธร  จะริรัมย์   

25 25 - 26 เมษายน  
2561   

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน
แอพพลิ เ คชั่ น เ ชื่ อมต่ อฐ าน ข้ อมู ลบน
ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร แ อ น ด ร อ ย ด์  ณ 
ห้ อ งปฏิบั ติ ก า รคอม พิว เตอร์  อ าคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

นายโกสิน  สนั่นนาม  
นายจํารัส  มหานาม 

  



ที ่ ว/ด/ป รายการ/รายละเอียด รายช่ือ 
26 25 – 27 เมษายน 

2561 
การอบรมหลักสูตรอบรมผู้ดูแลระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ยุคไทยแลนด์ 4.0 
(Network Administrator : Thailand 
4.0)  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ศูนย์
คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

นายสมเกียรติ  เพ็ชรมาก นาย
สุภาษิต  เติมกล้า 

27 7-9 พฤษภาคม 
2561   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะห์ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจําปี 
2560 – 2564 และทบทวนแผนงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2560 สํานักวิทย
บ ริ ก า ร ฯ  ณ  เ ขื่ อ น สิ ริ น ธ ร   จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารส์สันทนา  
กูลรัตน์ 
และบคุลากรสํานักวิทยบริการ
ฯ รวม 24 คน 

28 10 – 11 
พฤษภาคม  
2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลง
ร า ย ก า ร ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร ทํ า ร า ย
ระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

นางนงนุช  สมัครสมาน 
นางพัชรี  จุลหงษ์ 
นายเดชาธร  จะริรัมย์ 

29 18 พฤษภาคม 
2561 

อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  :  ร ะ บ บ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
ณ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

นางสาวเสาวภาคย์  พลศรี  
นางปพิชญา  จตุพรอนันตกุล   

30 30  พฤษภาคม 
2561 

เดินทางเพ่ือเข้าพบและปรึกษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุวัฒน์ บันลือ อาจารย์ประจํา
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน ณ 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

นายสมเกียรติ  เพ็ชรมาก นาย
สุภาษิต  เติมกล้า และนายโก
สิน  สนั่นนาม 

31 19 – 20 
พฤษภาคม 2561 

เ ข้ า ร่ ว มอบรมหลั กสู ตรการ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการเบิก – จ่าย เงินภาครัฐ  ณ 
อาคารล้านช้าง 

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  
พร้อมบุคลากรสํานักวิทย
บริการฯ  รวม ๙ คน 

32 24 – 25 
พฤษภาคม 2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิควิจัย
เ ชิ ง ป ริ ม า ณ แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัย  ณ  ห้องประชุมชั้น ๒ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  
นายโกสินทร์  มีชูสิน  และ
นางสาวนาฎยา  ซาวัน      

33 30 พฤษภาคม 
2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  ณ ห้องโสตฯ 
๒ ชั้น ๔  สํานักวิทยบริการฯ 

บุคลากรสํานักวิทยบริการฯ 
รวมจํานวน  ๓๔  คน   

 
 



 

 


