




ส�ำนกัวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ  เป็นหน่วยงำนทีส่�ำคญัของมหำวทิยำลยัในกำร

สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยมีหน้ำท่ีหลักในกำรจัดหำและให้บริกำรทรัพยำกร

สำรสนเทศในหลำกหลำยรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำหำควำมรู้ของ

นกัศกึษำ บคุลำกรของมหำวทิยำลยั และบคุคลภำยนอก ในรอบปีทีผ่่ำนมำมผีลงำนอย่ำงมำกมำย

ซึ่งปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้น้ัน แสดงให้เห็นว่ำบุคลำกรของส�ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจและมีควำมพยำยำมที่จะ

พัฒนำกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัยและสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ผู้มำใช้บริกำร

ในนำมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ขอขอบคุณบุคลำกรทุกท่ำนไว้ ณ โอกำสน้ี 

และขอให้กำรด�ำเนินงำนของส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจงประสบควำมส�ำเร็จ

ทุกประกำร เพื่อที่จะช่วยพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สารจากอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล

สารจาก
อธิการบดี

ในรอบปีท่ีผ่านมามีผลงานอย่างมากมายซ่ึง
ปรากฏในรายงานประจ�าปีฉบับนี้นั้น แสดงให้
เห็นว่าบุคลากรของส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความมุ ่งม่ัน ร ่วมแรงร่วมใจและมีความ
พ ย า ย า ม ท่ี จ ะ พั ฒ น า ก า ร ท� า ง า น ใ ห ้ มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัยและสร้างความประทับ
ใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ
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ส�ำนกัวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ  มหำวทิยำลยัรำชภฏันครรำชสมีำ มหีน้ำท่ีหลกั

ในกำรจัดหำและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรใช้

ทรพัยำกรสำรสนเทศในด้ำนกำรเรยีนกำรสอน กำรวจิยั และบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคมให้แก่บคุลำกร

ของมหำวิทยำลัยและบุคคลทั่วไปเพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรเรียนรู้

รำยงำนประจ�ำปี 2557 ของส�ำนกัวทิยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ  มหำวทิยำลยัรำชภฏั

นครรำชสีมำ เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่ำกำรบริหำรจัดกำรน�ำไปสู่กำรบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ ซึ่ง

ต้องอำศัยกำรท�ำงำนด้วยควำมทุ่มเทเสียสละ ควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกท่ำน เพื่อพัฒนำ

มหำวิทยำลัยให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา  กองอินทร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สารจากรองอธิการบดฝ่ีายจดัการศกึษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา  กองอินทร์

สารจาก
อธิการบดี

เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าการบริการจัดการ
น�าไปสู่การบริการสู่ความเป็นเลิศ 

ต้องอาศัยการท�างานด้วยความทุ่มเทเสียสละ 
ความร่วมมือของบุคลากรทุกท่าน  
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บทสรุป
ผู้บริหาร

ส�ำนกัวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัรำชภฏันครรำชสมีำ เป็นหน่วยงำนหลกั

หน่วยงำนหนึ่งในกำรสนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำร

วิชำกำรแก่สังคม โดยมีหน้ำที่หลักในกำรแสวงหำและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในทุกรูปแบบ 

รวมท้ังสนับสนุนและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลำกรของ

มหำวทิยำลยัในทกุภำคส่วน ซึง่บคุลำกรของส�ำนกัวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศทกุคนเลง็เหน็

ควำมส�ำคัญของหน้ำท่ีและบทบำทอันส�ำคัญนี้ และได้ร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มก�ำลัง  

ควำมสำมำรถ

ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ได้ด�ำเนินภำรกิจ

ต่ำงๆ ภำยใต้นโยบำยและยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย รวมท้ังแผนงำนของส�ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ด้วยควำมตั้งใจ มุ่งมั่น และทุ่มเท โดยมีเป้ำหมำยหลักในกำรพัฒนำให้ส�ำนัก

วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งมีลักษณะของงำนหลัก คือ กำรบริกำรให้เป็นองค์กรที่มีกำร

บรกิำรสูค่วำมเป็นเลศิ ทัง้นี้โดยได้ด�ำเนนิกำรผ่ำนกำรจดักจิกรรมต่ำงๆ ทีห่ลำกหลำย รวมทัง้ได้น�ำเอำ

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้มำเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำงำนในทุกๆ ภำคส่วน เพ่ือให้บรรลุตำม

ยุทธศำสตร์ แผนงำน และเป้ำหมำยหลัก ซึ่งจำกกำรประเมินตนเองเพื่อรับกำรประเมินระบบประกัน

คณุภำพ ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2556 เฉลีย่อยู่ในระดบัด ีผลกำรส�ำรวจควำมพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิำรของ

ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2556  เฉลี่ยในระดับมำก รวมท้ัง 

ผลกำรประเมนิกำรจดักิจกรรมต่ำงๆ กอ็ยูใ่นระดบัด ีเช่นกนั ซึง่ผลตอบรบัดงักล่ำวนบัเป็นควำมภำคภมูใิจ

และเป็นก�ำลังใจแก่บุคลำกรทุกคนกำรที่จะร่วมกันพัฒนำงำน ตลอดจนสร้ำงสรรค์กิจกรรมต่ำงๆ  

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริกำรมำกที่สุด 

ประสิทธิภำพจำกผลของกำรด�ำเนินงำนและกำรประเมินผลงำนต่ำงๆ ย่อมเป็นท่ีประจักษ์ชัดว่ำ 

ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ เป็นหน่วยงำนท่ีมี

บคุลำกรทีม่คีณุภำพ เป็นหน่วยงำนทีม่กีำรพฒันำปรบัปรงุกำรบรกิำรต่ำงๆ อยู่ตลอดเวลำ เพือ่ให้เท่ำทัน

กับกำรเปลี่ยนแปลงในทุกด้ำนๆ ทั้งด้ำนผู้รับบริกำร ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนสังคม ด้ำนวัฒนธรรม  

ทัง้ในระดับท้องถิน่ และระดบัสำกล ขอขอบคณุผูบ้รหิำร และบคุลำกรทกุๆ ท่ำนของส�ำนกัวทิยบรกิำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ร่วมมือ ร่วมใจและรวมพลังกันสร้ำงสรรค์บริกำรที่ดีให้กับมหำวิทยำลัย

แห่งนี้ด้วยดีตลอดมำ

บทสรุปผู้บริหาร
อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์

อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์
ผู้อ�านวยการ

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประวัติความเป็นมา
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



สารจาก
อธิการบดี
ประวัติ
ความเป็นมา

ในอดตีส�ำนกัวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศมชืีอ่เรยีกว่ำ  “ห้องสมดุ” ซึง่หลกัฐำนปรำกฏในช่วง

ระยะเวลำประมำณก่อนปี พ.ศ. 2500 ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของอำคำรเรียนชื่อ “อำคำรสันติสุข” มีเนื้อที่

ประมำณ 20 ตำรำงเมตร มีบรรณำรักษ์คนแรก คือ อำจำรย์ไพเรำะ สุวรรณแสน จ�ำนวนหนังสือมี         

ไม่มำกนัก เพรำะเริ่มจัดตั้งขึ้น

พ.ศ. 2500  วิทยำลัยครูนครรำชสีมำ ได้ก�ำหนดให้ห้อง 128 อำคำร 1 (ถูกรื้อถอนเพื่อใช้พื้นที่สร้ำง

อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำร 9) เป็นห้องสมุดมีพื้นที่ใช้สอยประมำณ 100 ตำรำงเมตร สถำนที่บริกำร

จะได้กว้ำงขวำงขึ้น  หนังสือที่ให้บริกำรเป็นหนังสือทั่วไป บริกำรอยู่ภำยในห้องเดียวกันหมด จัดว่ำเป็น

ห้องสมุดในยุคแรกๆ มีอำจำรย์ไพเรำะ  สุวรรณแสน  ท�ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำฝ่ำยห้องสมุด

พ.ศ.2504   มีอำจำรย์สุริยำ  รัตนจันทร์ ท�ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำฝ่ำยห้องสมุด

พ.ศ. 2508 ได้ย้ำยไปอยูท่ีอ่ำคำร 2 (ห้อง 221) ซึง่ต่อมำจดัเป็นห้องปฏบัิตกิจิกรรมนำฏศลิป์ ห้องสมุด 

ช่วงนีข้ยำยเป็น 3 ห้องเรยีนตดิต่อกันและด�ำเนนิงำนเตม็รปูแบบ มอีำจำรย์สมุำลยั สุนทรพทัิกษ์ ท�ำหน้ำท่ี

เป็นหัวหน้ำห้องสมุด

พ.ศ.2509 –  พ.ศ.2511 มีอำจำรย์สันทนำ  ทิพวงศำ ท�ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำห้องสมุด

พ.ศ. 2512 – พ.ศ.2513  มอีำจำรย์สรุยิำ  รตันจนัทร์ เป็นหัวหน้ำแผนกหอสมดุ และเริม่ให้บรกิำร

ทีอ่ำคำรใหม่ (อำคำรวชิำกำร) เพรำะสถำนทีเ่ดมิคบัแคบ ในครัง้นีห้้องสมุดขยำยเป็น 6 ห้องเรยีนตดิต่อกนั 

และแยกห้องอ้ำงอิงออกไปอีก 1 ห้อง เนื้อที่ใช้สอยของห้องสมุดประมำณ 500 ตำรำงเมตร ผู้ที่ท�ำหน้ำที่

บรรณำรักษ์มี  2 คน วัสดุที่ให้บริกำรมีแต่วัสดุตีพิมพ์ และเน้นทำงด้ำนครุศำสตร์ เพรำะตำมหลักสูตร  

เปิดสอนเฉพำะวิชำชีพครู จ�ำนวนหนังสือมี 40,000 เล่ม  มีนักศึกษำเข้ำมำช่วยงำนห้องสมุด ในรูปของ

ชมุนมุห้องสมดุโดยไม่มีค่ำตอบแทนเป็นเงนิ แต่จะได้รบัเป็นคะแนนกจิกรรม นกัศกึษำทีเ่ข้ำมำใช้ห้องสมดุ

มมีำกขึน้โดยเฉลีย่ เข้ำใช้วนัละประมำณ 500 คน เพรำะมนีกัศกึษำท้ังภำคปกติและภำคค�ำ่ (ป.กศ. ป.กศ.สงู)

พ.ศ. 2514  ห้องสมดุอยูท่ี่อำคำร 2 ชัน้ 2 ห้อง 221 ปัจจบุนัได้ท�ำกำรรือ้ถอนไป เนือ่งจำกเสือ่มสภำพ 

ไปตำมกำลเวลำ บริเวณที่เป็นอำคำร 2 ในอดีต ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณสวนหินแร่ ผู้บริหำรสมัยนั้นคือ 

อำจำรย์วิไลวรรณ เอ้ือวิทยำสุพร รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยครูนครรำชสีมำ และท�ำหน้ำท่ีหัวหน้ำ

ฝ่ำยวิชำกำร อำจำรย์มนูญ  วงศ์ค�ำดี  ซึ่งจบกำรศึกษำด้ำนภูมิศำสตร์จำกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสำนมิตร แต่มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรฝึกงำนห้องสมดุ โดยเคยท�ำงำนกบั อำจำรย์วิชญ์ ทับเทีย่ง 

ประวัติความเป็นมา
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อำจำรย์สอนวิชำบรรณำรักษศำสตร์ที่มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประสำนมิตร ได้มำช่วยดูแล           

เป็นบรรณำรักษ์ประจ�ำห้องสมดุ และต่อมำจงึย้ำยจำกหมวดสงัคมศกึษำไปอยูห่มวดบรรณำรกัษ์ และปฏิบตังิำน 

ห้องสมุดพร้อมด้วยคนงำนอีก 2 คน นักศึกษำที่มำใช้บริกำรเป็นนักศึกษำที่เรียนภำคปกติ และภำคค�่ำ   

กำรบริกำรของห้องสมุดเปิดบริกำรเวลำ 08.00 – 21.00 น. นักศึกษำส่วนใหญ่ไปใช้ห้องสมุดเพื่อค้นคว้ำ

และท�ำรำยงำน ห้องสมุดสมัยนั้นถือว่ำเป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้ท่ีทันสมัยท่ีสุด  อำจำรย์ท่ีมำใช้ส่วน

ใหญ่มำค้นคว้ำเอกสำรและเตรียมกำรสอน เนื่องจำกห่ำงไกลแหล่งค้นคว้ำอื่น ท�ำให้ในแต่ละวัน มีจ�ำนวน

อำจำรย์และนกัศกึษำไปใช้ห้องสมดุค่อนข้ำงมำก นอกจำกนีต้ำมหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนยงัก�ำหนดวิชำ

ห้องสมดุเป็นวิชำบงัคบั (บร.101) และนกัศกึษำต้องมำฝึกงำน งบประมำณที่ได้รบัประมำณ 20,000-30,000 

บำทต่อปี  ด�ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุโดยฝ่ำยพัสดุ ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์ จุลสำร

พ.ศ.2515 อำจำรย์สุรศักดิ์  สังฆมำนนท์ ท�ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำฝ่ำยห้องสมุด

พ.ศ.2516 – พ.ศ.2536 วิทยำลัยครูนครรำชสีมำได้รับงบประมำณในกำรสร้ำงอำคำรห้องสมุด

เป็นอำคำรเอกเทศ 2 ชัน้ ซึง่ปัจจบุนัคอือำคำร 7 เรยีกชือ่ว่ำ “หอสมดุกลำง” มพีืน้ที่ใช้สอยประมำณ 2,600 

ตำรำงเมตร สังกัดส�ำนักส่งเสริมวิชำกำร กำรบริหำรงำนภำยในแบ่งออกเป็น 4 แผนก ดังนี้

  1.  แผนกจัดหมู่และท�ำบัตรรำยกำร

  2.  แผนกวำรสำรและหนังสือพิมพ์

  3.  แผนกบริกำรตอบค�ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ

  4.  แผนกซ่อมและบ�ำรุงรักษำสิ่งพิมพ์

บุคลำกรด�ำเนินงำนประกอบด้วย อำจำรย์ 4 คน และเจ้ำหน้ำที่ประมำณ 10 คน โดยมีอำจำรย์อัมพร  

นำมเหลำ เป็นหัวหน้ำหอสมุด ในยุคน้ีเทคโนโลยีต่ำงๆ ทันสมัยมำกขึ้นหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน         

ได้เปลี่ยนไปมีนักศึกษำ 4 คณะ คือ คณะครุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำกำรจัดกำร และคณะ

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  งบประมำณที่ได้รับประมำณ ปีละ 100,000 บำท ผู้เข้ำใช้ห้องสมุดโดย

เฉลี่ยประมำณ 1,000 คนต่อวัน สิ่งตีพิมพ์ที่จัดซื้อก็หลำกหลำยสำขำตำมหลักสูตรที่เปิดสอน

พ.ศ. 2537-2540 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงฐำนะ จำกวิทยำลัยครูนครรำชสีมำ เป็นสถำบันรำชภัฏ

นครรำชสีมำตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มีกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน โดยเพิ่ม

หลักสูตรในสำขำวิชำต่ำงๆ  เช่น เทคโนโลยีก่อสร้ำง เทคโนโลยีอุตสำหกรรม กำรออกแบบนิเทศศิลป์ 

วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ นิติศำสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษำและอื่นๆ มีผลท�ำให้ห้องสมุด       

ได้รับงบประมำณในกำรด�ำเนินกำรมำกขึ้น ซึ่งในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวมี อำจำรย์ศิริพร พูลสุวรรณ      

ท�ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำห้องสมุด



พ.ศ. 2540 หอสมุดได้เปลี่ยนชื่อเป็นส�ำนักวิทยบริกำร  และได้น�ำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

Alice for Windows มำใช้ในกำรด�ำเนินงำนทำงด้ำนห้องสมุดทั้งหมด

พ.ศ. 2541 มีอำจำรย์ประพินพร  เลิศธีระวิวัฒน์ ท�ำหน้ำที่เป็นผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิทยบริกำร และ

ในช่วงปีนี ้ส�ำนกัวทิยบรกิำร ได้รบัจดัสรรงบประมำณแผ่นดนิ เพือ่ใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรส�ำนกัวทิยบริกำร 

หลังใหม่ เป็นอำคำร 6 ชั้น มีเนื้อที่ 5,000 ตำรำงเมตร โดยก่อสร้ำงติดกับอำคำรหอสมุดกลำงหลังเดิม 

(อำคำร 7)

พ.ศ.2544 – 2545 อำคำรส�ำนักวิทยบริกำร (อำคำรใหม่ 6 ชั้น) ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และสร้ำง      

ทำงเชือ่มต่อระหว่ำง 2 อำคำร พืน้ที่ใช้สอยรวม 6,000 ตำรำงเมตร และได้รบัพระรำชทำนนำมจำกสมเดจ็

พระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ ให้ช่ือว่ำ “อำคำรบรรณรำช

นครินทร์” เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวำคม 2545 อำจำรย์สุรศักดิ์  สังฆมำนนท์  ท�ำหน้ำที่เป็นผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักวิทยบริกำร

พ.ศ.2546 ได้จดัท�ำเวบ็ไซต์เครอืข่ำยพฒันำครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ เพือ่กำรปฏริปูกำรเรียนรู้ 

ส�ำหรับให้บริกำรครู อำจำรย์ ทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สำมำรถสืบค้น       

ฐำนข้อมูลต่ำงๆ  รวมทั้งมีบทควำมทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

พ.ศ.2548 เปลี่ยนชื่อเป็นส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร 

(กฎกระทรวง) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 ประกำศวันที่ 8 มีนำคม 

2548 เล่มที่ 122 ตอน 20ก หน้ำที่ 35 ใน(8) ได้ก�ำหนดให้เปลี่ยนเชื่อเป็นส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ โดยรวมศูนย์คอมพิวเตอร์และส�ำนักวิทยบริกำรเข้ำด้วยกัน

พ.ศ.2550  เดือนมิถุนำยน  มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส�ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ โดยศนูย์คอมพวิเตอร์ท่ีสงักัดส�ำนกัวิทยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ ยกฐำนะ 

เป็นส�ำนกัคอมพวิเตอร์ ตำมประกำศสภำมหำวทิยำลยัรำชภฏันครรำชสมีำและในเดอืนพฤศจกิำยน มกีำร 

ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยแยกงำนผลิตสื่อกรำฟิก    

ให้ขึ้นตรงกับส�ำนักคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2552-2556 (มิถุนายน)  ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ปรับเปลี่ยน         

คณะกรรมกำรบริหำรส�ำนัก โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนกัวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ ได้ท�ำกำรพฒันำส�ำนกัฯท้ังในส่วนของจ�ำนวนบคุลำกรเพิม่ขึน้ 

จำก 34 คน เป็น 37 คน  มีกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ โดยกำรทำสีภำยนอกและภำยในอำคำร ปรับปรุง

มุมบริกำร เช่น มุม AV Corner มุม IT Knowledge Area มุม Set Corner เป็นต้น ในกำรพัฒนำครั้งนี้ 

มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือพัฒนำงำนบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ และมุ่งพัฒนำองค์กรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้        

โดยได้น�ำขบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำองค์กร

พ.ศ. 2556 (20 กรกฎาคม 2556) – ปัจจุบัน  ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ      

ได้เปลี่ยนคณะกรรมกำรบริหำรส�ำนัก โดยอำจำรย์สุเกษม  อิงคนินันท์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก

วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มีเป้ำหมำยหลักเพื่อพัฒนำส�ำนักวิทยบริกำรฯ ก้ำวสู่มำตรฐำน

สำกล เป็นสถำบันบริกำรชั้นน�ำในระดับภูมิภำค โดยมีสโลแกนที่ว่ำ “ก้าวสู่มาตรฐานบริการด้วยใจ”
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



เอกลักษณ์ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ คือ กำรให้บริกำรสำรสนเทศแก่บุคลำกร 

นักศึกษำภำยในมหำวิทยำลัย และบริกำรวิชำกำรแก่สังคม อีกท้ังมีควำมร่วมมือในกำรเป็นเครือข่ำย

สำรสนเทศท้องถ่ินกับมหำวิทยำลัยในจังหวัดนครรำชสีมำ ตลอดจนให้มีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน

กำรใช้ส่ือทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อขยำยกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่

บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยและแก่สังคมในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง โดยในด้ำนกำรบริกำร

สำรสนเทศนัน้ ส�ำนกัวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มุง่เน้นให้เป็นขมุทรพัย์ทำงปัญญำของบคุลำกร

ภำยในมหำวิทยำลัยและประชำชนในท้องถิ่น

ผู้เข้ำมำใช้บริกำรในส�ำนักวิทยบริกำรฯ ซึ่งยังไม่รวมกับผู้ใช้บริกำรผ่ำนสื่อออนไลน์ไม่ต�่ำกว่ำวันละ 

1,500 คน เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรทั้งเชิงรับและเชิงรุกโดย “มุ่งบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ”

แหล่งเรียนรู้ทันสมัย    เทคโนโลยีก้าวไกล    
ล�้าเลิศในคุณภาพบริการ  สานความรู้สู่ชุมชน

เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อ
พัฒนาสังคม ให้เป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้ เป็นผู้น�าในการใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมมาบริหารจัดการ มีระบบ
บริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาคมมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอในการให้
บริการทางวิชาการ สนับสนุนการเรียน การสอน การ
ค้นคว้าวิจัยของประชาคมมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

2. ร่วมมือกับห้องสมุดหรือแหล่งบริการสารสนเทศ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในการยืมและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ

3. เป็นแหล่งในการบรกิารด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย

4. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาใน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญา   วิสัยทัศน์  พันธกิจ

ปรัชญา

วิสัยทัศน์  

พันธกิจกิจ
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สารบัญ
สารบัญสารบัญ

โครงสร้างการบริหาร
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�านักงานผู้อ�านวยการ

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

กลุ่มงานทรัพยากรสารสนเทศ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริหารทั่วไป

งานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หน่วยพัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
• หน่วยพัฒนำฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
• หน่วยพัฒนำเว็บไซต์

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
• หน่วยบริกำรสำรสนเทศ
• หน่วยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หน่วยบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
• หน่วยซ่อมบ�ำรุง

โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้าง
การบริหาร ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนา
สื่อมัลติมีเดีย

• หน่วยพัฒนำสื่อมัลติมีเดีย  
• หน่วยซ่อมบ�ำรุงโสตทัศนูปกรณ์
• หน่วยบริกำรโสตทัศนูปกรณ์
• หน่วยฝึกอบรม

  งานบริหารทั่วไป
• หน่วยสำรบรรณ
• หน่วยแผนงำนและงบประมำณ
• หน่วยกำรเงินและพัสดุ
• หน่วยงำนเลขำนุกำร
• หน่วยบุคคล
• หน่วยประชำสัมพันธ์
• หน่วยประกันคุณภำพและประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร
• หน่วยอำคำรสถำนที่

  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
• หน่วยจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
• หน่วยเตรียมทรัพยำกรสำรสนเทศ
• หน่วยวิเครำะห์และจัดท�ำฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
• หน่วยซ่อมบ�ำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ
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สารบัญ
สารบัญสารบัญ

ภาพอนาคต
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
แหล่งให้บริการสารสนเทศทุกรูปแบบที่เพียงพอและ

ทนัสมยั เพือ่สนบัสนนุการเรียนการสอนทีส่อดคล้อง
กับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยการวิจัย 

ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถ่ิน 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เข ้าถึงแหล่ง

สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นองค์กร
การเรยีนรู้ทีส่มบรูณ์แบบ โดยปรับเปลีย่นระบบห้อง

สมุดไปสู่ระบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)

สามารถเข้าถึงสารสนเทศ
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ 

ปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุด
สู่ระบบห้องสมุดดิจิทัล

(Digital Library)



สารบัญ
สารบัญสารบัญ

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก



สารบัญ
สารบัญสารบัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศ  ภู่ศิริ

อนุกรรมการความมั่นคงเครือข่ายและข้อมูลในกิจการโทรคมนาคมและ
กิจการวิทยุโทรคมนาคม กสทช.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณัฏฐญา  เผือกผ่อง
ผู้อ�านวยการ ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
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สารบัญ
สารบัญสารบัญ

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากร





บุคลากรสายบริหาร
บุคลากร
สายบริหาร ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์
ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ศศิธร  หวังค�้ากลาง
รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.วันวิสาข์  โชรัมย์
รองผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวจารุพรรณ  จันทร์แรม
รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
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ส�านักงานผู้อ�านวยการ
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศส�านักงาน

ผู้อ�านวยการ
ส�านักฯ

01 01

02

02

03

03

นางสุภาวดี  ลาวรรณา 
ศศ.บ.บริหำรธุรกิจ (กำรจัดกำรทั่วไป)
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร

นางอัมพร  ละมัยกลาง
บธ.ม. (กำรจัดกำรภำครัฐและเอกชน)
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร

นางสาววรรณา  มนจิตรสัมพันธ ์
ศศ.บ.บริหำรธุรกิจ (กำรตลำด)
ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร
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งานทรัพยากรสารสนเทศ
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศงานทรัพยากร

สารสนเทศ

01

02

03

04

05

08

06

09

07

10

11

นางศศิรัตน์  ชุ่มพุดซา 
ศศ.บ.(สำรสนเทศศำสตร์)
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด

นางจรรยา ฝอยพรมราช
อนุปริญญำ (ดนตรีสำกล)
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด

นางสาวดวงเดือน   ตั้งประเสริฐ
ศศ.บ.(สำรสนเทศศำสตร์)
บรรณำรักษ์

นางสาวกาญจนา หักทะเล 
ศศ.บ.(บรรณำรักษศำสตร์และสำรนเิทศศำสตร์)

บรรณำรักษ์

01 02

03

08

04

09

05

10 11

06 07 นางนิศากร อุดมผล
บธ.ม.(กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
บรรณำรักษ์

นางสาวจิตรลดา  มุ่งก่อกลาง
คบ.(วิทยำศำสตร์ทั่วไป)
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด

นางสาวบุญยรัตน์  ชาพล
ศศ.บ.(สำรสนเทศศำสตร์)
บรรณำรักษ์

นางสาวนาตยา  ศิริทับ 
ศศ.บ.(บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์)

เจ้ำพนักงำนบริหำรทั่วไป

นายชนภัทร  ไกรสร
ศศ.บ.(บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์)

บรรณำรักษ์

นายพรพรต  เพชรายุทธการ
วทบ.(เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด

นางสาวศิริพร  หาญพิชัย
ศศ.บ.(บรรณำรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์)

ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
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งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการ

ทรัพยากร
สารสนเทศ

01

02

03

04

05

08

06

09

07

10

11

12

13

นางขนิษฐา  ดูปอนท์
ปวช. (เลขำนุกำร) 
พนักงำนพิมพ์ ระดับ 3
นางบุญนาค  ศรีบุญ
ศศ.บ.(สำรสนเทศศำสตร์)
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
นางศิริประภา  ตังโพธิ์กลาง
ปวช. (เกษตรกรรม) 
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
นางสาวกรรณิการ์ ศรีปิ่นเป้า
ม.6 (ศิลป์ – ภำษำ)
ปฏิบัติงำนห้องสมุด

นางสาวรัตนา  ประเสริฐ
ศศ.บ .(สำรสนเทศศำสตร์)
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
นายพงศกร เพชรายุทธการ
วทบ.(เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
นางสาวชลธิชา ดินขุนทด
ศศ.บ.(สำรสนเทศศำสตร์)
นักเอกสำรสนเทศ
นายอนกุูล  แก้วกูล 
ปวส.(ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
นางสาวสิริวัลย์  เทอดไทย
ศศ.บ.(ภำษำอังกฤษ)
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
นางวิไลวรรณ  ฝากไธสง
ศศ.บ.(สำรสนเทศศำสตร์)
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
นางสาวกุศลิน  คามะปะโส
คบ.(กำรประถมศึกษำ)
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
นางสาววันเพ็ญ   จี่กลาง
ปวส.(กำรบัญชี)
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
นายสุพจน์ แสนค�าสี
ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด

08 09 10 11 12 1306 07

01 02 03 04 05
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งานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสือ่มัลตมีิเดยี
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศงานโสต

ทัศนูปกรณ์
และพัฒนา
สื่อมัลติมีเดีย

01

02

03

04

05

08

06

07

นางสาววารุณี  คุ้มบัว
ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อกำรศึกษำ) 
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

นายกฤษณ  ก�าไรเงิน
ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำ) 
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

นายเขตขันต์  สีตะธนี
วท.บ.(เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

นายณัฐภัทร  แก้วมน
ค.บ.(ปฐมวัย)
ผู้ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ

นายถาวร  สุครีพธ์
คบ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำ)
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

นายวนันต์  สร้อยเพชร
คบ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำ
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

นางสาวณัฐภาวี รอดสนใจ
ศศ.บ.(สำรสนเทศศำสตร์)
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

นายวิชญะ วิชากุล
ทล.บ.(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)
นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ

0806 07

01

02 03 04 05
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

01

02

03

04

นายเสกสรรค์ ทะสุนทร
วท.บ.(เทคโนโลยีสำรสนเทศ)

ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด

นายจิรวัฒน์  สุราสา
วท.บ.(เทคโนโลยีสำรสนเทศ)

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง
วท.บ.(วิทยำกำรคอมพิวเตอร์)

ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด

นายธรรมรัตน์ ปนสูงเนิน
ทล.บ.(เทคโนโลยีสำรสนเทศธุรกิจ)

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

01
02

0403

รายงานประจ�าปี 
2557

ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

020 



สารบัญ
สารบัญสารบัญ

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตร์



แผนยุทธศาสตร์ส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วสิยัทัศน์ : เป็นแหล่งบรกิารทรพัยากรสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ

1. ส�ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นแหล่ง
สนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน และงำนวิจัยตำม
ภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบ
กำรให้บริกำรสำรสนเทศ
ให้มีคุณภำพ 
ประสิทธิภำพ

1. โครงกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อพัฒนำกำรให้
บริกำรสำรสนเทศ
2. โครงกำรเสริมสร้ำง
พัฒนำผู้ให้บริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. โครงกำรแนวปฏิบัติที่ดี
ของผู้ให้บริกำร

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบ
บริกำรเชิงรุก

1. โครงกำรพัฒนำรูปแบบ
กำรให้บริกำรเชิงรุก

กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำง
บรรยำกำศให้เหมำะสม
กับแหล่งเรียนรู้

2. โครงกำรปรับปรุง
บรรยำกำศเอื้อต่อกำร
เรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำระบบ
กำรประชำสัมพันธ์

1.โครงกำรพัฒนำรูปแบบ
และเทคนิคกำร
ประชำสัมพันธ์กำรให้
บริกำรสำรสนเทศทั้ง
ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย

แผนยุทธศาสตร์
ส�านักวทิยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ

1. ส�ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นแหล่ง
สนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน และงำนวิจัยตำม
ภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบ
กำรให้บริกำรสำรสนเทศ
ให้มีคุณภำพ 
ประสิทธิภำพ

1. โครงกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อพัฒนำกำรให้
บริกำรสำรสนเทศ
2. โครงกำรเสริมสร้ำง
พัฒนำผู้ให้บริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. โครงกำรแนวปฏิบัติที่ดี
ของผู้ให้บริกำร

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบ
บริกำรเชิงรุก

1. โครงกำรพัฒนำรูปแบบ
กำรให้บริกำรเชิงรุก

กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำง
บรรยำกำศให้เหมำะสม
กับแหล่งเรียนรู้

2. โครงกำรปรับปรุง
บรรยำกำศเอื้อต่อกำร
เรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำระบบ
กำรประชำสัมพันธ์

1.โครงกำรพัฒนำรูปแบบ
และเทคนิคกำร
ประชำสัมพันธ์กำรให้
บริกำรสำรสนเทศทั้ง
ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ

1. จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบ
กำรจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพ

1. โครงกำรเล่มไหน
อยำกอ่ำน
2. Book Fair
3. Book Request 
Online

2. แสวงหำทรัพยำกร
สำรสนเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนและกำร
วิจัยของมหำวิทยำลัย

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรวิชำของ
มหำวิทยำลัย

1. โครงกำร มคอ.
3+ห้องสมุด
2. โครงกำรสร้ำงเครือ
ข่ำยบรรณำรักษ์
ประจ�ำสำขำวิชำ

3. บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศให้
เป็นไปตำมระบบ
มำตรฐำน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล

1. โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้เป็นมือ
อำชีพ
2. โครงกำรพัฒนำ
งำนทรัพยำกร
สำรสนเทศให้มี
ประสิทธิภำพเพื่อเข้ำ
ร่วมเครือข่ำยควำม
ร่วมมือห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการระบบและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ

1. มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพและ
เสถียรภำพ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้ใช้
บริกำร

กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งและควำมก้ำวหน้ำให้
กับโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
ระบบเครือข่ำย

1. โครงกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งและควำมก้ำวหน้ำให้
กับโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
2. โครงกำรปรับปรุงและ
พัฒนำงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (IT Cop)

กลยุทธ์ที่ 2 กำรให้บริกำร
ระบบแม่ข่ำย
กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและให้
บริกำรระบบสำรสนเทศผ่ำน
ระบบเครือข่ำย
กลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำและ
บริกำรสำรสนเทศในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์ที่ 5 กำรให้บริกำร
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง

1. โครงกำรพัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ผ่ำนระบบเครือข่ำย

กลยุทธ์ที่ 6  แหล่งส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง

1. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้งำน
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2. โครงกำรส่งเสริมนักศึกษำ
ให้มีคุณภำพตำมกรอบ
มำตรฐำน TQF ด้ำนที่ 5 
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ

1. มีเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำที่ครบครันทันสมัย 
เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรผู้รับบริกำร

กลยุทธ์ที่ 1 จัดท�ำแผนกำร
จัดหำโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร

1. โครงกำรจัดหำโสต
ทัศนูปกรณ์เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2. โครงกำร AV Of Service 
Episode 2

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรใช้
โสตทัศนูปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภำพ

3. โครงกำรอบรมกำรใช้โสต
ทัศนูปกรณ์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรให้บริกำร
โสตทัศนูปกรณ์ในระดับ
มหำวิทยำลัย

4. โครงกำรอบรมเครือ

ข่ำยงำนโสตทัศนูปกรณ์ของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครรำชสีมำ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ

1. ส�ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มี
ระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 
สร้ำงคุณภำพชีวิตและ
ควำมผำสุกในกำรปฏิบัติ
งำนของบุคลำกร ควบคู่ไป
กับกำรสร้ำงธรรมำภิบำล
และมำตรฐำนกำรท�ำงำนที่
มีผลสัมฤทธิ์สูง (High 
performance 
organization)

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำระบบ
บริหำรโดยใช้หลักธรรมำ 
ภิบำล

1.  โครงกำรปรับปรุงระบบ
บริหำรให้มีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับระบบกำรท�ำงำน
ลดควำมซ�้ำซ้อน
2. โครงกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติ
รำชกำร 4 ปี และแนวปฏิบัติ
รำชกำรประจ�ำปี โดยเน้นกำร
มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
พร้อมก�ำหนดแนวทำงในกำร
ติดตำมและประเมินผล
3. โครงกำรพัฒนำแนวปฏิบัติ
ที่ดีเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่
เป็นเลิศ
4. โครงกำรก�ำกับติดตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบ

สำรสนเทศรองรับกำรบริหำร

จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

1. โครงกำรพัฒนำระบบ

สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร

จัดกำร

กลยุทธ์ที่ 3 กำรสร้ำง

วัฒนธรรมองค์กรแห่งกำร

เรียนรู้

2. โครงกำรสื่อสำรพัฒนำ

ระบบสื่อสำรองค์กรเชิงรุกที่มี

ประสิทธิภำพ

3. โครงกำรบูรณำกำรระบบ

ประกันคุณภำพและกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนไปสู่

กำรพัฒนำงำนประจ�ำ

4. กิจกรรมประชำสัมพันธ์เผย

แพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ สู่

บุคลำกร นักศึกษำ ประชำชน

ทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงเส้นทำง

ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพโดยยึด

หลักสมรรถนะ เพื่อเป็นแรง

จูงใจในกำรพัฒนำแบะธ�ำรง

รักษำไว้ซึ่งบุคลำกรที่มี

คุณภำพ

5. โครงกำรจัดท�ำเส้นทำง

ควำมก้ำวหน้ำสำยอำชีพ 

(Career Path)

6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

บุคลำกร

7.  โครงกำรสร้ำงคุณภำพ

ชีวิตและควำมผำสุกในกำร

ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

รายงานประจ�าปี 
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กรรมการผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณ
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ปีงบประมำณ 2557  ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีงบประมำณในกำรด�ำเนินงำนรวม

ทั้งสิ้น 8,695,703 บำท  ประกอบด้วย  งบประมำณแผ่นดิน 2,006,650 บำท งบประมำณจำกเงินบ�ำรุง

กำรศึกษำ (บ.กศ.) 2,402,460บำท งบประมำณจำกโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) 

3,843,000 บำท  งบเงินรำยได้รับฝำก 150,420 บำท งบรำยได้หอสมุด 287,173 บำท และ งบรำยได้กำร

จัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินสถำบัน 6,000 บำท ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

งบ กศ.ปช.

งบ บ.กศ.

งบแผ่นดินงบเงินรายได้รับฝาก

งบรายได้หอสมุด

งบประมาณ
งบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จ�านวนเงิน (บาท)

งบแผ่นดิน 2,006,650.00

งบ บ.กศ. 2,402,460.00

งบ กศ.ปช. 3,843,000.00

งบเงินรำยได้รับฝำก 150,420.00

งบรำยได้หอสมุด 287,173.00

งบรำยได้กำรจัดหำผล

ประโยชน์จำกทรัพย์สิน

สถำบัน

6,000.00

รวม 8,695,703

รายงานประจ�าปี 
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สารบัญ
สารบัญสารบัญ

การบริการและพื้นที่ให้บริการ
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



การบริการและพื้นที่ให้บริการ
การบริการและ
พื้นที่ให้บริการ

ชั้นที่ 2 อาคาร7

ทางเดินระหว่างอาคาร

• บรกิารหนังสืออ้างองิ

• งานวจิยั วทิยานิพนธ์  

• สารนิพนธ์กองทุน

   หมู่บ้าน

• ห้องอ่านส่วนบุคคล

  2 ห้อง

• บริการถ่ายเอกสาร

• บริการมุมสบาย

ชั้นที่ 1 อาคาร 7

• บริการวารสาร

• หนังสือพิมพ์

• ห้องสาธิต 2

รายงานประจ�าปี 
2557
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ชั้นที่ 1 อาคารบรรณราช
นครินทร์ (อาคาร 23)

ชั้นที่ 2 อาคารบรรณราช
นครินทร์ (อาคาร 23)

ชั้นที่ 3 อาคารบรรณราช
นครินทร์ (อาคาร 23)

• ห้องนิทรรศการ 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ

ห้องจดหมายเหตุฯ

• บริการยืม-คืนทรัพยากร

สารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์

• บริการมุมคุณธรรม

• บริการข้อมูลข่าวสารและความ

บันเทิงทางโทรทัศน์

• หนังสือหมวด 000 ความรู้ทั่วไป

• หนังสือหมวด 100 ปรัชญา

• หนังสือหมวด 200 ศาสนา

• หนังสือหมวด 300 สังคมศาสตร์

• หนังสือหมวด 500 วิทยาศาสตร์

• หนังสือหมวด 600 เทคโนโลยี

• ห้องค้นคว้าส�าหรบัอาจารย์ 2 ห้อง

• บริการมุม Set Corner

รายงานประจ�าปี 
2557
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การบริการและ
พื้นที่ให้บริการ

ชั้นที่ 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
(อาคาร 23)

ชั้นที่ 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
(อาคาร 23)

ชั้นที่ 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
(อาคาร 23)

• หนังสือหมวด 500 วิทยาศาสตร์

• หนังสือหมวด 600 ศิลปะและนันทนาการ

• หนังสือหมวด 800 วรรณคดี

• หนังสือหมวด 900 ประวัติศาสตร์

• หนังสือภาษาอังกฤษ นวนิยาย เรื่องสั้น

• ห้องค้นคว้าส�าหรับอาจารย์ 2 ห้อง

• ห้องหนังสือเก่าและหนังสือส�ารอง

•  บริการโสตทัศนวัสดุ และวัสดุ

อิเล็กทรอนิกส์

• บริการชมภาพยนตร์ ไทยและต่างประเทศ

• บริการห้องฉายภาพยนตร์ขนาด 48 ที่นั่ง

• บริการห้องประชุม ขนาด 80 ที่นั่ง

• บริการโสตทัศนูปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย

• บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet

• บริการพิมพ์เอกสารและ Print Out

• บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

• บริการห้องสาธิตและห้องประชุม 

• บริการมุม IT Knowledge Area

• บริการมุมห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข

รายงานประจ�าปี 
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กรรมการผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ�านวนทรัพยากรสารสนเทศ
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



จ�านวนทรัพยากรสารสนเทศ

จ�านวน
ทรัพยากร
สารสนเทศ

ประเภท จ�านวน หน่วยนับ

หนังสือ

1. หนังสือภำษำไทย

2. หนังสือภำษำต่ำงประเทศ

3. งำนวิจัย/วิทยำนิพนธ์

76,042 / 177,973

16362 / 17814

7439/10198

ชื่อเรื่อง / เล่ม

ชื่อเรื่อง / เล่ม

ชื่อเรื่อง / เล่ม

วารสาร/สิ่งพิมพ์

4. วำรสำรภำษำไทย 

5. วำรสำรภำษำต่ำงประเทศ

6. หนังสือพิมพ์ภำษำไทย

7. หนังสือพิมพ์ภำษำต่ำงประเทศ

8. จดหมำยข่ำว / เอกสำร

ประชำสัมพันธ์

507

41

26

2

150

ชื่อเรื่อง

ชื่อเรือง

ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง

โสตทัศนวัสดุ

9.  สื่อมัลติมีเดีย ประเภทสำรคดี 

10. สื่อมัลติมีเดีย ประเภทภำพยนตร์

11. วีดิทัศน์ (VDO)

12. วัสดุบันทึกเสียง

1306

2769

1352

532

ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายงานประจ�าปี 
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กรรมการผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ�านวนครุภัณฑ์
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



จ�านวนครุภัณฑ์
จ�านวน
ทรัพยากร
สารสนเทศ ล�าดับที่ รายการครุภัณฑ์ จ�านวน หน่วยนับ

1 เครื่องปรับแต่งควำมถี่ 1 เครื่อง

2 เครื่องผสมสัญญำณเสียง 8 เครื่อง

3 ไมโครโฟน ห้อง ดร.เศำวนิต 69 ตัว

4 เครื่องเลือกสัญญำณภำพ 1 เครื่อง

5 จอรับภำพ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี 36 จอ

6 เครื่องควบคุมไมโครโฟน 1 เครื่อง

7 เครื่องประมวลสัญญำณเสียงดิจิตอล 1 เครื่อง

8 แผงรับสัญญำณเสียงและภำพ 5 เครื่อง

9 ชุด AC Outlet ส�ำหรับตู้แร็ก 5 ชุด

10 เครื่องเล่นดีวีดี 11 เครื่อง

11 Visualizer 15 เครื่อง

12 เครื่องรับโทรทัศน์ ห้อง ดร.เศำวนิต 3 เครื่อง

13 ขำตั้งไมโครโฟน 4 ตัว

14 เครื่องขยำยสัญญำณ 4 เครื่อง

15 รถจักรยำนยนต์ 1 คัน

16 เครื่องขยำยเสียง 4 เครื่อง

17 Ethernet Switch 6 เครื่อง

18 เครื่องพิมพ์ 3 เครื่อง

19 เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง

20 โต๊ะส�ำหรับให้บริกำร 10 ตัว

21 เก้ำอี้ 34 ตัว

22 พัดลมระบำยอำกำศ 1 เครื่อง

23 ล�ำโพง 87 ตัว

24 ตู้ล�ำโพง 1 ตัว

25 โครงเหล็กครอบโปรเจคเตอร์ 9 ตัว

26 เครื่องส�ำรองไฟฟ้ำ 25 เครื่อง

27 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 17 เครื่อง

28 เครื่องรับสัญญำณไมโครโฟน 5 เครื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายงานประจ�าปี 
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กรรมการผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ใช้บริการ
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการ

ประเภทผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก ปี 2557 หน่วยนับ

บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 960 คน

นักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ 19,754 คน

นักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำค กศ.ปช. 5,754 คน

นักศึกษำปริญญำโท 1,014 คน

นักศึกษำระดับปริญญำเอก 87 คน

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาค กศ.ปช. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาปริญญาโท

ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกประจ�าปี 2557

รายงานประจ�าปี 
2557
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กรรมการผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถิติการให้บริการ
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



สถิติการเข้าใช้
ห้องสมุด
ปี 2557

จ�านวนผู้เข้าใช้บริการ ปี 2557

บุคลำกรภำยในของมหำวิทยำลัย 3,953

นักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำคปกติ 184,062

นักศึกษำระดับปริญญำตรี ภำค กศ.ปช. 26,153

นักศึกษำระดับปริญญำโท 5,793

นักศึกษำระดับปริญญำเอก 384

ภำคีอุดมศึกษำ 646

บุคคลภำยนอก 2,624

อื่นๆ *** 43,366

รวม 266,981

บุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย

อื่นๆ 

บุคคลภายนอก

ภาคีอุดมศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาเอก

นักศึกษาระดับปริญญาโท

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช.

สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดปี 2557 

*** อาจารย์และนักศึกษาไม่พกบัตร

รายงานประจ�าปี 
2557
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สถิติการยืม
หนังสือ

ช่วงเวลา ปีงบประมาณ  2556 ปีงบประมาณ  2557

ตุลำคม 10,475 7653

พฤศจิกำยน 15,848 13013

ธันวำคม 11,716 8229

มกรำคม 13,672 10399

กุมภำพันธ์ 1,947 7444

มีนำคม ปิดระบบ 2915

เมษำยน ปิดระบบ 1813

พฤษภำคม ปิดระบบ 2193

มิถุนำยน 8,047 3453

กรกฎำคม 11,727 3532

สิงหำคม 1,065 9122

กันยำยน 5,974 11212

รวม 80,571 80,978

สถิติการยืมหนังสือ

สถิติการใช้
บริการ
อินเทอร์เน็ต
และพิมพ์

ช่วงเวลา ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557

ตุลำคม 7,826 3,881

พฤศจิกำยน 9,718 5,815

ธันวำคม 4,767 3,724

มกรำคม 5,083 4,960

กุมภำพันธ์ 4,272 4,359

มีนำคม 2,248 2,915

เมษำยน 278 673

พฤษภำคม ปิดบริกำร 1,158

มิถุนำยน 3,542 2,226

กรกฎำคม 4,278 2,512

สิงหำคม 4,379 5,316

กันยำยน 4,778 6,161

รวม 51,169 43,700

สถิติการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์

รายงานประจ�าปี 
2557
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สถิติการใช้ห้องประชุมทิวสนและห้องสาธิต
สถิติการใช้
ห้องประชุม
ทิวสนและ
ห้องสาธิต ช่วงเวลา ห้องประชุมทิวสน ห้องสาธิต

ตุลำคม 3 1

พฤศจิกำยน 3 1

ธันวำคม 1 1

มกรำคม 2 9

กุมภำพันธ์ 2 4

มีนำคม 2 2

เมษำยน - -

พฤษภำคม 2 1

มิถุนำยน 3 2

กรกฎำคม 3 2

สิงหำคม - -

กันยำยน 5 13

รวม 26 36

รายงานประจ�าปี 
2557
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สถิติการให้บริการห้องประชุม
กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ฯสถิติการให้บริการ

ห้องประชุม
กลุ่มงาน
โสตทัศนูปกรณ์ฯ

ช่วงเวลา ห้องประชุมสุวัจน์ 1 ห้องประชุมสุวัจน์ 2 ห้องประชุมสุวัจน์ 3

ตุลำคม 1 1 -

พฤศจิกำยน 1 6 -

ธันวำคม 1 1 -

มกรำคม 1 - 1

กุมภำพันธ์ 2 6 -

มีนำคม 2 3 1

เมษำยน 2 - -

พฤษภำคม 2 - 1

มิถุนำยน 2 3 3

กรกฎำคม 2 8 8

สิงหำคม 2 10 6

กันยำยน 1 7 10

รวม 19 45 30

หมายเหตุ 
1) กำรให้บริกำรนับเป็นครั้ง | 2) ห้องประชุมตะโกรำยใช้เป็นห้องเรียนตลอดปีกำรศึกษำ

ช่วงเวลา
หอประชุม

อนุสรณ์ 70 ปี
ห้องประชุม
ดร.เศาวนิต

ห้องประชุม
ตะโกราย

ห้องมินิเธียเตอร์

ตุลำคม 4 8 5 6

พฤศจิกำยน 4 8 - 4

ธันวำคม 4 5 1 6

มกรำคม 11 8 - 4

กุมภำพันธ์ 6 ปิดปรับปรุง 3 5

มีนำคม 8 ปิดปรับปรุง 2 4

เมษำยน 4 ปิดปรับปรุง - 6

พฤษภำคม 6 ปิดปรับปรุง - 5

มิถุนำยน 7 ปิดปรับปรุง - 4

กรกฎำคม 7 2 - 4

สิงหำคม 20 7 - 4

กันยำยน 19 7 - 4

รวม 100 43 11 56

รายงานประจ�าปี 
2557
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สถิติการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย
สถิติการให้
บริการโสต
ทัศนูปกรณ์และ
สื่อมัลติมีเดีย

ช่วงเวลา
งานบริการ 

โสตทัศนูปกรณ์
บริการบันทึก

ภาพนิ่ง

บริการ 
บันทึกวีดิทัศน์

ผลิตสื่อและ
วงจรปิด

ตุลำคม 5 2 2 -

พฤศจิกำยน 9 6 6 -

ธันวำคม 10 5 5 -

มกรำคม 8 6 6 -

กุมภำพันธ์ 8 5 5 -

มีนำคม 6 4 4 -

เมษำยน 6 5 5 -

พฤษภำคม 6 4 4 -

มิถุนำยน 1 5 4 -

กรกฎำคม 4 5 6 -

สิงหำคม 15 4 4 8

กันยำยน 20 6 6 4

รวม 98 57 57 12

รายงานประจ�าปี 
2557
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สถิติการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการให้
บริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์

ช่วงเวลา
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

จากต่างประเทศ
ฐานข้อมูล 

TDC 
ฐานข้อมูล Web Opac

ตุลำคม 63,880 50,976 11,875

พฤศจิกำยน 93,065 56,904 29,019

ธันวำคม 49,302 31,269 17,980

มกรำคม 63,381 29,015 22,208

กุมภำพันธ์ 8,040 34,921 13,959

มีนำคม 9,598 36,952 9,568

เมษำยน 23,228 27,024 9,095

พฤษภำคม 28,492 33,089 6,376

มิถุนำยน 18,761 39,720 8,705

กรกฎำคม 70,675 37,082 13,175

สิงหำคม 162,511 47,439 31,763

กันยำยน 112,420 40,746 25,270

รวม 703,353 465,137 198,993

รายงานประจ�าปี 
2557
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กรรมการผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการด�าเนินกิจกรรม 
ประจ�าปีงบประมาณ 2557
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ผลการด�าเนินกิจกรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2557
ผลการ
ด�าเนิน
กิจกรรม 
ประจ�าปี
งบประมาณ 
2557

แนวปฏิบัติที่ดีของงานบริการยืม - คืนทรัพยากร
สารสนเทศ (Best Practice)

ถาม-ตอบ รอบรู้ สู่ AEC 
(ต่อเนื่องจาก อาเซียนอัพเดท ปี 2556)

จัดท�าคู่มือปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

เรียนรู้...รับมือ AEC

IT CoP

ปรับปรุงป้ายส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 พฤษภาคม 2557 – 29 ธันวาคม 2557

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ

สิงหาคม 2557-พฤษภาคม 2558

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ

1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ

มิถุนายน – ธันวาคม 2557

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ

1 สิงหาคม 2557 – 29 ธันวาคม 2557

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำร

รายงานประจ�าปี 
2557
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จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน Service of AV

ห้องอิเล็กทรอนิกส์ “ห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข

การอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

BOOK Fair 2014  

การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
 ในโครงการ ThaiLis “Training the Use of 

Online Database in ThaiLis Project” 

1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงำนโสตทัศนูปกรณ์และ

พัฒนำสื่อมัลติมีเดีย

มีนาคม – 30 กันยายน 2557

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กันยายน – ตุลาคม 2557

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ

20-22 มิถุนายน 2557

ผู้รับผิดชอบโครงการ : งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ

10 – 11 กันยายน 2557 และ 30 กันยายน 2557

ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผลการด�าเนินกิจกรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2557

รายงานประจ�าปี 
2557
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สารบัญ
สารบัญสารบัญ

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจ�าปีการศึกษา 2556



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ�าปีการศึกษา 2556รายงานผล

การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ประจ�า
ปีการศึกษา 
2556

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ�ำปีกำรศึกษำ 2556 ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ มีผลกำรด�ำเนินงำนท้ัง 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ดี      

มีคะแนนเฉลี่ยในทุกองค์ประกอบเป็น 4.17

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนน 3.00)

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก (คะแนน 5.00)

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี (คะแนน 4.33)

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี (คะแนน4.00)

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็งในภาพรวม
จุดแข็ง

1. ส�ำนัก ฯ เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุน ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำรวิชำกำรให้กับ

สถำบันได้เป็นอย่ำงดี โดยมีกำรสนับสนุนด้ำนสำรสนเทศที่เอื้อต่อกำรพัฒนำนักศึกษำและบุคลำกร

2. บคุลำกรมศีกัยภำพ ด้ำนเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ มคีวำมรกัสำมคัคร่ีวมมอืกนัท�ำงำนมจีติบรกิำร

ให้กับคณำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำ

3. ส�ำนักฯ มีกำรจัดกำรควำมรู้ที่ชัดเจน ท�ำให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรท�ำงำน จนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้

กับหน่วยงำนอื่น

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ส�ำนกัฯ ควรเพิม่ช่องทำงกำรส�ำรวจควำมพงึพอใจของกำรให้บรกิำร เพือ่น�ำมำปรบัปรงุกำรให้บรกิำร

อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุงกำรให้บริกำร

รายงานประจ�าปี 
2557
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม
จุดที่ควรพัฒนา

ส�ำนกั ฯ ขำดกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำน ตำมตวับ่งชี ้ของแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตังิำนประจ�ำปี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ส�ำนักฯ ควรมีกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ของส�ำนักฯ โดยอำจมีกำรทบทวนตัวบ่งชี้ และค่ำเป้ำหมำย ที่

สะท้อนถึงควำมส�ำเร็จของแผนกลยุทธ์ รวมท้ังทบทวนแผนปฏิบัติงำนประจ�ำปีเพ่ือให้มีควำมสอดคล้อง

กบัแผนกลยทุธ์และงบประมำณทีม่จีำกแหล่งต่ำงๆ  อกีทัง้มกีำรรำยงำนผลต่อผูบ้รหิำรและกรรมกำรประจ�ำ

คณะ รวมถึงน�ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรมำทบทวนแผนกลยทุธ์ หรอืปรบัปรงุแผนปฏบิตังิำนประจ�ำปี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ�าปีการศึกษา 2556 ส�านักวิทย
บริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา มีผล
การด�าเนินงานทั้ง 4 องค์ประกอบ อยู่ใน
ระดับ ดี  มีคะแนนเฉล่ียในทุกองค์
ประกอบเป็น 4.17

รายงานประจ�าปี 
2557
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สารบัญ
สารบัญสารบัญ

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปการอบรม ประชุม สัมมนา
และไปราชการของบุคลากร



สรุปการอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
และไปราชการ
(ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน  2557)
หน่วยงาน   ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์ 
ต�าแหน่ง  อาจารย์

โครงการอบรมกฎหมายส�าหรบันกับรกิารและการส่งเสรมิ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรมและการปฏบิติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลากร ปีงบประมาณ 2557

10 กันยายน 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 11

สัมมนา เรื่อง การเตรียความพร้อมสู่โลกดิจิตอลทีวี และ
การผลิตคอนเท้น บริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง

18 กรกฎาคม 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

นางศศิธร  หวังค�้ากลาง
ต�าแหน่ง  อาจารย์

โครงการอบรมกฎหมายส�าหรบันกับรกิารและการส่งเสรมิ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรมและการปฏบิติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลากร ปีงบประมาณ 2557

10 กันยายน 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 11

รายงานประจ�าปี 
2557
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ดร.วันวิสาข์  โชรัมย์
ต�าแหน่ง  อาจารย์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการด�าเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 - 9 กรกฎาคม 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

โครงการอบรมกฎหมายส�าหรบันกับรกิารและการส่งเสรมิ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรมและการปฏบิติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลากร ปีงบประมาณ 2557

10 กันยายน 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 11

ฟังการบรรยาย ห้องสมดุอจัฉรยิะ : การออกแบบห้องสมดุ 
Smart Classroom และนวตักรรมการเรียนการสอน

11 ตุลาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

นางสาวจารพุรรณ  จนัทร์แรม
ต�าแหน่ง  ข้าราชพลเรือน

โครงการจดัการความรู ้: กจิกรรมศึกษาดงูานเพือ่แลกเปล่ียน
เรียนรู ้จากประสบการณ์ตรงและหาแนวทางปฏิบัติที่ดี 
ปีงบประมาณ 2557

19 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 7

โครงการฝึกอบรมการจัดการข้อมูลฝนเว็บไซต์และฐาน
ข้อมูลสารสนเทศนครราชสีมา

29 สิงหาคม 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 3

โครงการอบรมกฎหมายส�าหรบันกับรกิารและการส่งเสรมิ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรมและการปฏบิติัตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลากร ปีงบประมาณ 2557

10 กันยายน 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 11

การประชมุวชิาการของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประจ�าปี 
2557 เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดแนวโน้มปัจจุบันและ  
ความท้าทายในอนาคต  ปีงบประมาณ  2557

4 - 5 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

รายงานประจ�าปี 
2557
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนให้สามารถวิเคราะห์และประเมินค่างานในการ
ก�าหนดต�าแหน่ง ระดับช�านาญการและช�านาญการพิเศษ

23 - 25 ตุลาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5 7 10

นางสาวนาตยา  ศิริทับ
ต�าแหน่ง  บรรณารักษ์

โครงการปฏิบัติธรรม เรื่อง สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด

5 - 7 พฤศจิกายน 2556

แผนพัฒนาบุคลากร 5

โครงการจดัการความรู ้: กจิกรรมศกึษาดงูานเพือ่แลกเปลีย่น
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงและหาแนวทางปฏบิตัท่ีิดี

19 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 7

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้น

19 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 3

โครงการฝึกอบรมการจัดการข้อมูลผ่านเว็บไซต์และฐาน
ข้อมูลสารสนเทศนครราชสีมา

29 สิงหาคม 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 3

การประชมุวชิาการของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ประจ�าปี 
2557 เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดแนวโน้มปัจจุบันและ 
ความท้าทายในอนาคต

4-5 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 7 10

โครงการอบรมกฎหมายส�าหรบันกับรกิารและการส่งเสรมิ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรมและการปฏบัิตติามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลากร ปีงบประมาณ 2557

10 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 11

รายงานประจ�าปี 
2557
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นายชนภัทร  ไกสร
ต�าแหน่ง  บรรณารักษ์

โครงการจัดการความรู้ : กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและหาแนวทางปฏิบัติที่ดี

19 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

กิจกรรมบริการวิชาการประจ�าปี 2557 โครงการอบรมผู้ช่วย
บรรณารักษ์และซ่อมหนังสือ ฑัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 
อ.สีคิ้ว

25 กรกฎาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 7

นางนิศากร  อุดมผล
ต�าแหน่ง  บรรณารักษ์

กิจกรรมบริการวิชาการประจ�าปี 2557 โครงการอบรมผู้ช่วย
บรรณารักษ์และซ่อมหนังสือ ฑัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 
อ.สีคิ้ว

22, 25 กรกฎาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

โครงการจัดการความรู้ : กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและหาแนวทางปฏิบัติที่ดี

19 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 7

สมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง การพฒันาคณุธรรมในศตวรรษที ่21

12-13 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5 11

นางสาวกาญจนา  หกัทะเล
ต�าแหน่ง  บรรณารักษ์

โครงการจัดการความรู้ : กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและหาแนวทางปฏิบัติที่ดี

19 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 7

รายงานประจ�าปี 
2557
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นางสาวศิริพร  หาญพิชัย
ต�าแหน่ง  บรรณารักษ์

โครงการจดัการความรู ้: กจิกรรมศกึษาดูงานเพือ่แลกเปลีย่น
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงและหาแนวทางปฏบิตัท่ีิดี

19 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 7

นางสาวบุญรัตน์  ชาพล
ต�าแหน่ง  บรรณารักษ์

กจิกรรมบรกิารวิชาการประจ�าปี 2557 โครงการอบรมผู้ช่วย
บรรณารกัษ์และซ่อมหนงัสอื ฑัณฑสถานหญงินครราชสมีา 
อ.สีคิ้ว

25 กรกฎาคม 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 3

โครงการจัดการความรู ้: กจิกรรมศกึษาดงูานเพือ่แลกเปลีย่น
เรยีนรู้จากประสบการณ์ตรงและหาแนวทางปฏบิตัท่ีิดี

19 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 7

โครงการฝึกอบรมการจัดการข้อมูลผ่านเว็บไซต์และฐาน
ข้อมูลสารสนเทศนครราชสีมา

29 สิงหาคม 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 3

นางสาวดวงเดอืน  ตัง้ประเสรฐิ
ต�าแหน่ง  บรรณารักษ์

โครงการจดัการความรู ้: กจิกรรมศกึษาดงูานเพ่ือแลกเปล่ียน
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงและหาแนวทางปฏบิตัท่ีิดี

19 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 7

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ  
ในโครงการ ThaiLis “Training the Use of Online Database 
in ThaiLis Project

10 -11 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

รายงานประจ�าปี 
2557
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นางสาวจิตรลดา  มุ่งก่อกลาง
ต�าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

กิจกรรมบริการวิชาการประจ�าปี 2557 โครงการอบรม  
ผู ้ช่วยบรรณารักษ์และซ่อมหนังสือ ฑัณฑสถานหญิง
นครราชสีมา อ.สีคิ้ว 

23, 25 กรกฎาคม 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

โครงการจดัการความรู ้: กจิกรรมศกึษาดงูานเพือ่แลกเปลีย่น
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและหาแนวทางปฏิบัติที่ดี

19 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 7

นางจรรยา  ฝอยพรมราช
ต�าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

กิจกรรมบริการวิชาการประจ�าปี 2557 โครงการอบรม  
ผู ้ช่วยบรรณารักษ์และซ่อมหนังสือ ฑัณฑสถานหญิง
นครราชสีมา อ.สีคิ้ว 

23,25 กรกฎาคม 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

โครงการจดัการความรู ้: กจิกรรมศกึษาดงูานเพือ่แลกเปลีย่น
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและหาแนวทางปฏิบัติที่ดี

19 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 7

รายงานประจ�าปี 
2557
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นางศริรัตน์  ชุ่มพุดซา
ต�าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

กิจกรรมบริการวิชาการประจ�าปี 2557 โครงการอบรม  
ผู ้ช่วยบรรณารักษ์และซ่อมหนังสือ ฑัณฑสถานหญิง
นครราชสีมา อ.สีคิ้ว 

23 , 25 กรกฎาคม 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

โครงการจดัการความรู ้: กจิกรรมศกึษาดงูานเพือ่แลกเปลีย่น
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและหาแนวทางปฏิบัติที่ดี

19 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 7

โครงการปฏิบัติธรรม เรื่อง สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด 

5-7 พฤศจิกายน 2556

แผนพัฒนาบุคลากร

นายพรพรต  เพชรายุทธการ
ต�าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

กิจกรรมบริการวิชาการประจ�าปี 2557 โครงการอบรม 
ผู้ช่วยบรรณารักษ์และซ่อมหนังสือ ฑัณฑสถานหญิง
นครราชสีมา อ.สีคิ้ว 
23 , 25 กรกฎาคม 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

โครงการจดัการความรู ้: กจิกรรมศกึษาดงูานเพือ่แลกเปลีย่น
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและหาแนวทางปฏิบัติที่ดี
19 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 7

รายงานประจ�าปี 
2557
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นางขนิษฐา  ดูปอนด์
ต�าแหน่ง ลูกจ้างประจ�า

โครงการปฏิบัติธรรม เรื่อง สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด 

5 - 7 พฤศจิกายน 2556

แผนพัฒนาบุคลากร

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมใน
ศตวรรษที่ 21

12-13 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5 11

นางสาวกุศลิน  คามะปะโส
ต�าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศส�าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนประจ�าปี 2556 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม  
เวียตนาม

2 - 4 กรกฎาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 10

นางสาวดวงเดือน  ตั้งประเสริฐ
ต�าแหน่ง บรรณารักษ์

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ 
ในโครงการ ThaiLis “Training the Use of Online 
Database in ThaiLis Project

10 -11 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

นางสาวรัตนา  ประเสริฐ
ต�าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ฟังการบรรยาย ห้องสมดุอจัฉรยิะ : การออกแบบห้องสมดุ 
Smart Classroom และนวัตกรรมการเรียนการสอน

11 ตุลาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร

โครงการปฏิบัติธรรม เรื่อง สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด

5 - 7 พฤศจิกายน 2556

แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานประจ�าปี 
2557

ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

060 



นางสางชลธิชา  ดินขุนทด
ต�าแหน่ง  นักสารสนเทศ

โครงการอบรมเรื่อง ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือต�ารา
เรียน

22 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ 
ในโครงการ ThaiLis “Training the Use of Online  
Database in ThaiLis Project

10 -11 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

นางสาววรรณา  มนจิตรสมัพันธ์
ต�าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ 
ในโครงการ ThaiLis “Training the Use of Online  
Database in ThaiLis Project

10 - 11 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

รายงานประจ�าปี 
2557

ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

061



นางบุญนาค  ศรีบุญ
ต�าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

โครงการอบรมกฎหมายส�าหรับนักบริการและการส่ง
เสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร ปีงบประมาณ 2557

10 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 11

โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
ครั้งที่ 2  การใช้ภาษาอังกฤษในการบริการงานด้าน
วิชาการส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ Universities  
Putra Malaysia 

1 - 8 มิถุนายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5 10

โครงการอบรมเรื่อง ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือ
ต�าราเรียน 

22 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 11

นางสาวกรรณิการ์  ศรีปิ่นเป้า
ต�าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 

โครงการอบรมเรื่อง ลิขสิทธิ์กับการเข้าถึงหนังสือ
ต�าราเรียน

22 สิงหาคม 2556

แผนพัฒนาบุคลากร 11

นางสาวสิริวัลย์  เทอดไทย
ต�าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 

โครงการปฏิบัติธรรม เรื่อง สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด

5 - 7 พฤศจิกายน 2556

แผนพัฒนาบุคลากร 5

รายงานประจ�าปี 
2557

ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

062 



นางสาววันเพ็ญ  จี่กลาง 
ต�าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 

โครงการอบรมเร่ือง ลขิสทิธ์ิกับการเข้าถึงหนังสอืต�าราเรยีน

22 สิงหาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 11

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ 
ในโครงการ ThaiLis “Training the Use of Online 
Database in ThaiLis Project

10 - 11 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

นายสุพจน์  แสนค�าสี
ต�าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 

โครงการปฏิบัติธรรม เรื่อง สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด

5 - 7 พฤศจิกายน 2556

แผนพัฒนาบุคลากร

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ 
ในโครงการ ThaiLis “Training the Use of Online 
Database in ThaiLis Project

10 - 11 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

22 กันยายน   2557

แผนพัฒนาบุคลากร 7

รายงานประจ�าปี 
2557

ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

063



นายจิรวัฒน์  สุราสา
ต�าแหน่ง  นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

 

โครงการฝึกอบรมการจัดการข้อมูลผ่านเว็บไซต์และฐาน
ข้อมูลสารสนเทศนครราชสีมา

29 สิงหาคม 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 3

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ 
ในโครงการ ThaiLis “Training the Use of Online 
Database in ThaiLis Project

10 -11 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

ศึกษาดูงานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 - 26 กันยายน 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5 10

ฟังการบรรยาย ห้องสมุดอัจฉริยะ : การออกแบบห้อง
สมุด Smart Classroom และนวัตกรรมการเรียนการสอน

11 ตุลาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร

นายธรรมรัตน์  ปนสูงเนิน
ต�าแหน่ง  นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

 

โครงการปฏิบัติธรรม เรื่อง สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด

5 - 7 พฤศจิกายน 2556

แผนพัฒนาบุคลากร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการด�าเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 - 9 กรกฎาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ ใน
โครงการ ThaiLis “Training the Use of Online 
Database in ThaiLis Project

10 -11 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

ศึกษาดูงานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 - 26 กันยายน 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5 10

รายงานประจ�าปี 
2557

ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

064 



นายเสกสรรค์  ทะสุนทร
ต�าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ 
ในโครงการ ThaiLis “Training the Use of Online 
Database in ThaiLis Project

10 -11 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

นางสาวกอบแก้ว  บุญกลาง
ต�าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 

ฟังการบรรยาย ห้องสมุดอัจฉริยะ : การออกแบบ
ห้องสมุด Smart Classroom และนวัตกรรมการเรียน
การสอน

11 ตุลาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการลงรายการบรรณานุกรม
ในรูปแบบ AACR2/MARC21 

1-2 กรกฎาคม 2557

แผนพัฒนาบุคลากร 11

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
จากต่างประเทศ ในโครงการ ThaiLis “Training the Use 
of Online Database in ThaiLis Project

10-11 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

โครงการอบรมกฎหมายส�าหรับนักบริการและการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลากร ปีงบประมาณ 2557

10 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5 10

ศึกษาดูงานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 - 26 กันยายน 2557

แผนพัฒนาบุคลากร

รายงานประจ�าปี 
2557

ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

065



นางสาววารุณี  คุ้มบัว
ต�าแหน่ง นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา

 

โครงการอบรมกฎหมายส�าหรับนักบริการและการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของบุคลากร ปีงบประมาณ 2557 

10 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 11

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จากต่างประเทศ ในโครงการ ThaiLis “Training the Use 
of Online Database in ThaiLis Project

10 - 11 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

นายถาวร  สุครีพธ์
ต�าแหน่ง นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา

 

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ 
ในโครงการ ThaiLis “Training the Use of Online 
Database in ThaiLis Project

10 -11 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

ฟังการบรรยาย ห้องสมุดอัจฉริยะ : การออกแบบห้อง
สมุด Smart Classroom และนวัตกรรมการเรียน
การสอน

11 ตุลาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

รายงานประจ�าปี 
2557

ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

066 



นายวนันต์  สร้อยเพชร
ต�าแหน่ง นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา

 

โครงการปฏิบัติธรรม เรื่อง สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด

5 - 7 พฤศจิกายน 2556

แผนพัฒนาบุคลากร

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ 
ในโครงการ ThaiLis “Training the Use of Online 
Database in ThaiLis Project

10 -11 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

ฟังการบรรยาย ห้องสมุดอัจฉริยะ : การออกแบบห้อง
สมุด Smart Classroom และนวัตกรรมการเรียน
การสอน

11 ตุลาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

นายณัฐภัทร  แก้วมน
ต�าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน 
โสตทัศนศึกษา

 

ฟังการบรรยาย ห้องสมุดอัจฉริยะ : การออกแบบห้อง
สมุด Smart Classroom และนวัตกรรมการเรียนการ
สอน

11 ตุลาคม  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

นางสาวณัฐภาวี  รอดสนใจ
ต�าแหน่ง นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา

 

อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศ 
ในโครงการ ThaiLis “Training the Use of Online 
Database in ThaiLis Project

10 - 11 กันยายน  2557

แผนพัฒนาบุคลากร 5

รายงานประจ�าปี 
2557

ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

067



รายงานประจ�าปี 
2557

ส�ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ

068 



สารบัญ
สารบัญสารบัญ

1. อำจำรย์สุเกษม   อิงคนินันท์   ประธำนกรรมกำร

2. อำจำรย์ ดร.วันวิสำข์  โชรัมย์   รองประธำน

3. อำจำรย์ศศิธร  หวังค�้ำกลำง   กรรมกำร

4. นำงสำวจำรุพรรณ จันทร์แรม   กรรมกำร

5. นำยกฤษณ  ก�ำไรเงิน    กรรมกำร

6. นำงขนิษฐำ  ดูปอนด์    กรรมกำร

7. นำงสำวนำตยำ  ศิริทับ    กรรมกำร

8. นำงวิไลวรรณ  ฝำกไธสง   กรรมกำร

9. นำงสำววรรณำ  มนจิตรสัมพันธ์   กรรมกำร

10. นำงสำวกอบแก้ว บุญกลำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมการจัดท�ารายงานประจ�าปี 2557
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