
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กับการบริการวิชาการสูชุมชน 

 
     รองศาสตราจารยอรุณลักษณ  รัตนพันธุ0* 

 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หรือ “หองสมุด” 

เปนแหลงเรียนรูท่ีถือไดวามีขนาดใหญท่ีสุดในระดับสถาบันการศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชรและมีความ
พรอมดานทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรองรับการใหบริการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยและทองถ่ินใน
จังหวัดกําแพงเพชร ตาก ตลอดจนพื้นท่ีใกลเคียง ผูเขียนขอกลาวถึงความเปนมา และการพัฒนาต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบันตามลําดับ ดังนี้ 

 
จุดเริ่มตนและการพัฒนา  
 

 แรกเร่ิมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานะเปนแผนกหองสมุด สังกัดสํานักงาน
ผู อํานวยการ เปดบริการคร้ังแรกท่ีสํานักงานชั่วคราว เมื่อป พ.ศ.๒๕๑๙ โดยมีอาจารยนิตยา          
พันธุสุวรรณ (ศรีสอน) เปนหัวหนาแผนก เมื่ออาคารเรียนสรางเสร็จไดยายหองสมุดมาอยูท่ีชั้น ๓   
อาคาร ๔ ซึ่งเปนอาคารเรียนของคณะวิชาวิทยาศาสตร มีพื้นท่ีบริการขนาด ๓ หองเรียน มีบุคลากร
ปฏิบัติงาน ๓ คน ไดแก อาจารยบรรณารักษ ๒ คน เจาหนาท่ีหองสมุด ๑ คน ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เมื่ออาคารหอสมุด (ปจจุบันคือ อาคาร AV) สรางเสร็จ จึงไดยายมาเปดบริการท่ีอาคารแหงนี้ จนในป 

พ.ศ. ๒๕๒๗ แผนกหองสมุดไดเปลี่ยนชื่อหนวยงานเปนฝายหอสมุดตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู   
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และไดยายมาสังกัดสํานักสงเสริมวิชาการ ตอมาไดมีการรวมฝายโสตทัศนวัสดุ 
ซึ่งเดิมสังกัดคณะวิชาครุศาสตร รวมกับฝายหอสมุด โดยใหบริการท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่อโสตทัศน ตอมา
ในปงบประมาณ ๒๕๓๖ วิทยาลัยครูไดรับงบประมาณกอสรางอาคารหอสมุดใหม ๒๑ ลานบาท เปน
อาคาร ๔ ชั้น (อาคารบรรณราชนครินทร) ซึ่งไดสรางเสร็จและเปดบริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘ 

 ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยครูไดรับพระราชทานชื่อใหมเปนสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ชื่อหนวยงานเปลี่ยนจากฝายหอสมุดเปน สํานักวิทยบริการ ถึงแมวาสํานัก
วิทยบริการจะไมเปนหนวยงานตามโครงสรางการบริหาร แตสํานักวิทยบริการก็เปนหนวยงานสนับสนุนท่ี
มีฐานะเทียบเทาคณะ ไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง และงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยลําดับ รวมท้ัง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามปริมาณงาน 

 

                                                           
* ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



 ในป พ.ศ.๒๕๔๘ สํานักวิทบริการไดปรับเปลี่ยนหนวยงานเปนหนวยงานตามโครงสรางการ
บริหารงานตามกฎกระทรวงการจัดต้ังสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยรวม
หนวยงาน ๒ หนวยงาน ไดแก สํานักวิทยบริการ และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียกชื่อหนวยงาน
ใหมนี้วา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหนวยงานดังกลาวมีขอบเขตการใหบริการกวาง
มากขึ้น ท้ังบริการสารสนเทศตางๆ และอํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ 
 ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีนโยบายรวมศูนยภาษาเขามาสังกัด
ภายใตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผูบริหารหนวยงานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนี้ 
 ๑.  อาจารยนิตยา  พันธุสุวรรณ   ตําแหนงหัวหนาแผนกหองสมุด  
       พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๒๑ 

 ๒.  อาจารยประพิมพร  สถิรวัฒนานนท  ตําแหนงหัวหนาแผนกหองสมุด 

       พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ 

 ๓.  อาจารยนิตยา  ศรีสอน   ตําแหนงหัวหนาแผนกหองสมุด 

       พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๗ 

 ๔.  อาจารยศรีรัตน  วัฒนา   ตําแหนงหัวหนาฝายหองสมุด 

       พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๐ 

 ๕.  อาจารยประพิมพร  โกศิยะกุล   ตําแหนงหัวหนาฝายหองสมุด 

       พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๓ 

 ๖.  ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร ตําแหนงหัวหนาฝายหองสมุด 

       พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๗ 

 ๗.  ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
       พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๑ 

 ๘.  ผูชวยศาตราจารยประพิมพร  โกศิยะกุล  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
       พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕ 

 ๙.  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงษบุญมาก  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
       พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ 

 ๑๐. ผูชวยศาตราจารยประพิมพร  โกศิยะกุล  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ 

 ๑๑. ผูชวยศาตราจารยประพิมพร  โกศิยะกุล  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ 



 ๑๒. รองศาตราจารยอรุณลักษณ  รัตนพันธุ  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
       และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาสูปจจุบัน  
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานและการ
ใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัยและชุมชนในทองถ่ิน โดยมีการกําหนดทิศทางดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 
 

 เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชนภายในป ๒๕๖๐ 

 

พันธกิจ 
 

๑. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๒. จัดบริการสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ 

๓. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบสารสนเทศ ระบบเครือขายและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๔. พัฒนาทักษะทางดานภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับนักศึกษาและ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๕. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

๖. ใหบริการวิชาการทางดานภาษาตางประเทศ บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แกชุมชนและประชาคมอาเซียน 

 

 



คานิยมหลัก 
 

พัฒนาแหลงเรียนรู  ควบคูจิตบริการ เนนคุณภาพมาตรฐาน บริการดวยเทคโนโลยี 

 

 

 
 
 

 

 

 

                
 

 
       Wireless Zone   mini TCDC        Internet Service 

 

ปจจุบันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจในการบริหารและจัดการระบบงาน
หองสมุด เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยดานการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนาการเรียน    
การสอน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแกสังคมและเปนแหลงเรียนรูของสังคม โดยมี
พื้นท่ีการใหบริการประกอบดวย ๓ อาคาร ไดแก ๑) อาคารบรรณราชนครินทร เปนอาคาร ๔ ชั้น 
ใหบริการสื่อสิ่งพิมพ ๒) อาคารโสตทัศนวัสดุ ใหบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ต หองฉาย หอง
ประชุม และหองสตูดิโอ ๓) อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร เปนอาคาร ๙ ชั้น ประกอบดวย
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางดานภาษา หองประชุม และหองสมุดประจําศูนยภาษา มี
เครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและใหบริการวิชาการแกชุมชนใน
ทองถ่ินท้ังภาครัฐ และเอกชน รวมท้ังการใชทรัพยากรรวมกัน และไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) กับหลายหนวยงาน ไดแก ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (ศสบ) ในโครงการกระจายโอกาสสราง

แหลงเรียนรูดานการออกแบบสูภูมิภาค (mini TCDC) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนดานการออกแบบ 



(พ.ศ. ๒๕๕๒) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดกําแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๕๒) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพื่อสรางความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสารสนเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีแหงชาติ เพื่อสรางความ
รวมมือดานเครือขาย เผยแพร ถายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning       

(eDL-square) (พ.ศ. ๒๕๕๔) หนวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๕๔) ตลอดจนเครือขายความรวมมือ
ทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏท่ัวประเทศ ๑๗ แหง (พ.ศ. ๒๕๕๕) และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตภาคเหนือ จํานวน ๘ แหง (พ.ศ. ๒๕๕๕) ปจจุบันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
บุคลากรปฏิบัติงานรวมท้ังหมด ๕๑ คน ประกอบดวย ขาราชการ ๘ คน ขาราชการพลเรือน ๑ คน
พนักงานมหาวิทยาลัย ๘ คน พนักงานราชการ ๓ คน ลูกจางประจํา ๒ คน ลูกจางชั่วคราว ๑๘ คน และ
นักการภารโรง ๑๑ คน มีการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน 
๒๗ โครงการเพื่อรองรับการดําเนินงานและการใหบริการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก รวมท้ังเปนเครือขายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาคของเครือขาย 

Uninet ถือไดวาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีความพรอมสําหรับเปน

แหลงเรียนรูขนาดใหญท่ีรองรับการใหบริการแกมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรกิารวชิาการสูชุมชน 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูท่ีสําคัญ
ของทองถ่ินแลวยังมีภารกิจหลักท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การใหบริการวิชาการแกชุมชนในทองถ่ิน ซึ่ง
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดกิจกรรมนี้มาอยางตอเนื่องต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ประกอบดวย กิจกรรมบริการดานวิทยบริการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานภาษาตางประเทศ 
จําแนกตามกิจกรรม/โครงการดังนี้ 



๑. โครงการรณรงคสงเสริมนิสัยรักการอาน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานหนึ่งในทองถ่ินท่ีตองการใหเด็ก เยาวชน 
และประชาชนไดมีนิสัยรักการอานและคนควาและเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการ
รณรงคสงเสริมนิสัยรักการอาน เปนกิจกรรมเพื่อสงเสริมกระตุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน
สนใจและรักการอานมากขึ้น นับวาเปนการใหบริการวิชาการท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดจัดกิจกรรมตอเนื่องมาโดยตลอดทุกปต้ังแตป ๒๕๕๐ ถึงปจจุบัน และไดดําเนินการจัดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนในทองถ่ิน ท้ังการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
ภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมการอานตามนิทรรศการตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่อนท่ีตามโรงเรียนตางๆ และสวนสิริจิตอุทยาน ซึ่งไดรับการ
ตอบรับจากผูเขารวมกิจกรรมท้ังนักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน รวมไปถึงประชาชนในทองถ่ินเปนอยางดี 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://202.29.15.9/arit/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=4:1&id=788:dsc02487-medium&tmpl=component&Itemid=136


๒. โครงการบริการวิชาการดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

การใหบริการวิชาการดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรแกชุมชนในทองถ่ิน เชน    
การจัดอบรม การออกคายอาสาพัฒนาระบบหองสมุด การจัดนิทรรศการวิชาการ ท่ีปรึกษาดานการ
จัดระบบหองสมุดใหกับหนวยงานตางๆ ในจังหวัดกําแพงเพชรและตาก ซึ่งไดรับการตอบรับและมีความพึง
พอใจกับกิจกรรมท่ีใหบริการในระดับมาก เชน การจัดอบรมซึ่งจะมีหัวขอตางๆ ท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของครู นักเรียน และหนวยงานในทองถ่ิน ไดแก การผลิตสื่อสงเสริมการอาน การผลิตสื่อ
สงเสริมการเรียนรูอาเซียน การซอมและบํารุงรักษาหนังสือ การใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ         
เพื่อการจัดการระบบหองสมุด การฝกอบรมครูบรรณารักษ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 การออกคายอาสาพัฒนาระบบหองสมุดเปนอีกหนึ่งกิจกรรมดานบริการวิชาการท่ีสํานักวิทย 
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ชึ่งเกิดจากหนวยงานขอ
ความอนุเคราะหหรือการมีจิตอาสา รวมท้ังความรวมมือระหวางหนวยงานในการใหความชวยเหลือ 
แนะนํา เปนท่ีปรึกษาและรวมกันพัฒนาหองสมุดใหมีความพรอมสําหรับการใหบริการท้ังหองสมุดโรงเรียน 
และหองสมุดในหนวยงานตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร ตาก และพิจิตร นอกจากการพัฒนาระบบ
หองสมุดแลวสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีการอบรมใหความรูแกบรรณารักษ ครู 
นักเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของเพื่อการใหบริการและการจัดการระบบหองสมุดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ เชน ออกคายอาสาพัฒนาระบบหองสมุดโรงเรียนตระเวนชายแดนรวมกับคณะครุศาสตร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทุกปอยางตอเนื่องในเขตอําเภออุมผาง อําเภอทาสองยาง อําเภอ      
แมระมาด ฯลฯ ของจังหวัดตาก เชน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแมกลองคลี โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเลโพเด โรงเรียนตระเวนชายแดน
บานแพะ ฯลฯ รวมท้ังการพัฒนาระบบหองสมุดรวมกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรในการอบรมใหความรูแกหนวยงานในทองถ่ิน เชน หนวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร มีการจัดอบรม
พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับงานหองสมุด และรวมมือกันในการวิเคราะหหมวดหมู    
ลงรายการ จัดเรียงหนังสือบนชั้น รวมท้ังการใช โปรแกรมหองสมุดอัตโนมั ติ ในการจัดการ
ทรัพยากรหองสมุด เพื่อพรอมสําหรับการใหบริการแกพระภิกษุใหสามารถคนควาและใชบริการทรัพยากร
สารสนเทศอยางคุมคาและสามารถใหบริการไดดวยตนเอง 
 

 

 

 

 

  
 

 

หองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร 
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๓. โครงการบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี eDLTV/eDLRU เปนโครงการท่ีงานพัฒนาระบบสารสนเทศและ

บริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทําความรวมมือกับสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพื่อดําเนินกิจกรรม การเผยแพร ถายทอดสดสื่อการเรียน
ตามโครงการ eDLTV/eDLRU ท่ีพัฒนามาจากโรงเรียนไกลกังวลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

เพื่อนําไปใชประกอบเปนสื่อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนท่ีมีความขาดแคลนครู ขาดสื่อการเรียนการ
สอน และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในโครงการ (ทสรช.) ถือเปนงานบริการวิชาการแกทองถ่ินท่ี
สําคัญงานหนึ่งโดยมีการจัดกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม ไดแก การจัดคายอบรมเผยแพร การจัดประกวด
ผลงานการใชสื่อ eDLTV/eDLRU การอบรมเผยแพรสื่อไปยังองคการบริหารสวนทองถ่ิน และศูนย ICT 

ชุมชน และการฝกอบรมครูในพื้นท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยในระดับประถมศึกษา ไดแก สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ และเขต ๒ รวมท้ังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตากเขต ๑ และเขต 
๒  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. บริการวิชาการดานภาษาตางประเทศ งานศูนยภาษามีการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อการใหบริการในหองสมุดของศูนยภาษา ชั้น ๓ อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร และจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศใหกับบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมท้ังกิจกรรมการคายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษารวมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตรในชวงปดภาคเรียน นอกจากนี้ยังมีการ
ใหบริการหองปฏิบัติการดานภาษาตางประเทศจํานวน ๒ หอง เพื่อรองรับการฝกปฏิบัติการดานภาษาแก
ผูใชบริการท้ังท่ีเปนบุคลากรภายในและภายนอก 
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๕. บริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ เปนบริการการศึกษาคนควานอกเหนือจากเวลาราชการ    
ซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดขยายเวลาการใหบริการเพื่อเปดโอกาสใหกับนักศึกษา 
ประชาชนในทองถ่ินไดศึกษาคนควาไดอยางเต็มท่ีในชวงเปดภาคเรียนในชวงเวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. ของ
ทุกวันจันทร-วันเสาร นับวาเปนการบริการพิเศษท่ีจัดใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
อยางท่ัวถึง 
 

 

 

 

 

 

 

 

จะเห็นไดวาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูท่ีอยูคูกับมหาวิทยาลัย
และทองถ่ินมาอยางยาวนาน และมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องท้ังดานโครงสรางการบริหารงาน อาคาร
สถานท่ี หองปฏิบัติการตางๆ เชน หองปฏิบัติการดานภาษาตางประเทศ ศูนยคอมพิวเตอร และความ
พรอมดานเครือขายสารสนเทศเพื่อรองรับการใหบริการอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนชุมชน สถาบันการศึกษา หนวยงานหรือองคกรตางๆ ในทองถ่ิน และมี
ความพรอมเพื่อเปนแหลงเรียนรูระดับอาเซียนในอนาคต 

 

 



 


