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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หรือ “หองสมุด”
เปนแหลงเรียนรูที่ถือไดวามีขนาดใหญที่สุดในระดับสถาบันการศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชรและมีความ
พรอมดานทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรองรับการใหบริการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยและทองถิ่นใน
จังหวัดกําแพงเพชร ตาก ตลอดจนพื้นที่ใกลเคียง ผูเขียนขอกลาวถึงความเปนมา และการพัฒนาตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบันตามลําดับ ดังนี้

จุด เริ่มตนและการพัฒนา
แรกเริ่มสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานะเปนแผนกหองสมุด สังกัดสํานักงาน
ผู อํ า นวยการ เป ด บริ ก ารครั้ ง แรกที่ สํ า นั ก งานชั่ ว คราว เมื่ อ ป พ.ศ.๒๕๑๙ โดยมี อ าจารย นิ ต ยา
พั น ธุ สุ ว รรณ (ศรีส อน) เป น หั ว หน าแผนก เมื่ ออาคารเรี ยนสร างเสร็ จ ได ยา ยห องสมุ ด มาอยู ที่ชั้ น ๓
อาคาร ๔ ซึ่งเปนอาคารเรียนของคณะวิชาวิทยาศาสตร มีพื้นที่บริการขนาด ๓ หองเรียน มีบุคลากร
ปฏิบัติงาน ๓ คน ไดแก อาจารยบรรณารักษ ๒ คน เจาหนาที่หองสมุด ๑ คน ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๒๒
เมื่ออาคารหอสมุด (ปจจุบันคือ อาคาร AV) สรางเสร็จ จึงไดยายมาเปดบริการที่อาคารแหงนี้ จนในป
พ.ศ. ๒๕๒๗ แผนกหองสมุดไดเปลี่ยนชื่อหนวยงานเปนฝายหอสมุดตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และไดยายมาสังกัดสํานักสงเสริมวิชาการ ตอมาไดมีการรวมฝายโสตทัศนวัสดุ
ซึ่งเดิมสังกัดคณะวิชาครุศาสตร รวมกับฝายหอสมุด โดยใหบริการทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อโสตทัศน 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 แตสํานักวิทยบริการก็เปนหนวยงานสนับสนุนที่
มีฐานะเทียบเทาคณะ ไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง และงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยลําดับ รวมทั้ง
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามปริมาณงาน

*

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ในป พ.ศ.๒๕๔๘ สํานักวิทบริ การไดปรับเปลี่ยนหนวยงานเปน หนวยงานตามโครงสรางการ
บริห ารงานตามกฎกระทรวงการจั ด ตั้ ง ส ว นราชการของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏกํ าแพงเพชร โดยรวม
หนวยงาน ๒ หนวยงาน ไดแก สํานักวิทยบริการ และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียกชื่อหนวยงาน
ใหมนี้วา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหนวยงานดังกลาวมีขอบเขตการใหบริการกวาง
มากขึ้น ทั้งบริการสารสนเทศตางๆ และอํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีนโยบายรวมศูนยภาษาเขามาสังกัด
ภายใตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผูบริหารหนวยงานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 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
ใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัยและชุมชนในทองถิ่น โดยมีการกําหนดทิศทางดังนี้

วิสัยทัศ น
เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชนภายในป ๒๕๖๐

พันธกิจ
๑. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๒. จัดบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ
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
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ปจจุบันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจในการบริหารและจัดการระบบงาน
หองสมุด เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยดานการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนาการเรียน
การสอน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแกสังคมและเปนแหลงเรียนรูของสังคม โดยมี
พื้น ที่การให บริ การประกอบด ว ย ๓ อาคาร ได แก ๑) อาคารบรรณราชนคริ น ทร เป น อาคาร ๔ ชั้น
ใหบริการสื่อสิ่งพิมพ ๒) อาคารโสตทัศนวัสดุ ใหบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ต หองฉาย หอง
ประชุ ม และห อ งสตู ดิ โ อ ๓) อาคารศู น ย ภ าษาและคอมพิ ว เตอร เป น อาคาร ๙ ชั้ น ประกอบด ว ย
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางดานภาษา หองประชุม และหองสมุดประจําศูนยภาษา มี
เครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและใหบริการวิชาการแกชุมชนใน
ทองถิ่นทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งการใชทรัพยากรรวมกัน และไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ
(MOU) กับหลายหนวยงาน ไดแก ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (ศสบ) ในโครงการกระจายโอกาสสราง
แหลงเรียนรูดานการออกแบบสูภูมิภาค (mini TCDC) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนดานการออกแบบ

(พ.ศ. ๒๕๕๒) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๕๒) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพื่อสรางความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสารสนเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีแหงชาติ เพื่อสรางความ
ร ว มมื อ ด า นเครื อ ข า ย เผยแพร ถ า ยทอดและพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอนบนระบบ e-Learning
(eDL-square) (พ.ศ. ๒๕๕๔) หนวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๕๔) ตลอดจนเครือขายความรวมมือ
ทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั่วประเทศ ๑๗ แหง (พ.ศ. ๒๕๕๕) และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตภาคเหนือ จํานวน ๘ แหง (พ.ศ. ๒๕๕๕) ปจจุบันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
บุคลากรปฏิบัติง านรวมทั้งหมด 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 โครงการเพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น งานและการให บ ริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษา อาจารย บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก รวมทั้งเปนเครือขายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาคของเครือขาย
Uninet ถือไดวาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานหนึ่งที่มีความพรอมสําหรับเปน
แหลงเรียนรูขนาดใหญที่รองรับการใหบริการแกมหาวิทยาลัยและทองถิ่น

การบริการวิชาการสูช ุมชน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะเปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่สําคัญ
ของทองถิ่นแลวยังมีภารกิจหลักที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การใหบริการวิชาการแกชุมชนในทองถิ่น ซึ่ง
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดกิจกรรมนี้มาอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ประกอบดวย กิจกรรมบริการดานวิทยบริการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานภาษาตางประเทศ
จําแนกตามกิจกรรม/โครงการดังนี้

๑. โครงการรณรงคสงเสริมนิสัยรักการอาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานหนึ่งในทองถิ่นที่ตองการใหเด็ก เยาวชน
และประชาชนไดมีนิสัยรักการอานและคนควาและเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการ
รณรงคสงเสริมนิสัยรักการอาน เปนกิจกรรมเพื่อสงเสริมกระตุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น
สนใจและรักการอานมากขึ้น นับวาเปนการใหบริการวิชาการที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได จั ด กิ จ กรรมต อเนื่ องมาโดยตลอดทุ กป ตั้ ง แต ป ๒๕๕๐ ถึ ง ป จ จุ บัน และได ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรม
หลากหลายรูปแบบใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนในทองถิ่น ทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
ภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมการอานตามนิทรรศการตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่อนที่ตามโรงเรียนตางๆ และสวนสิริจิตอุทยาน ซึ่งไดรับการ
ตอบรับจากผูเขารวมกิจกรรมทั้งนักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน รวมไปถึงประชาชนในทองถิ่นเปนอยางดี

๒. โครงการบริการวิชาการดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
การใหบริการวิชาการดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรแกชุมชนในทองถิ่น เชน
การจัดอบรม การออกคายอาสาพัฒนาระบบหองสมุด การจัดนิทรรศการวิชาการ ที่ปรึกษาดานการ
จัดระบบหองสมุดใหกับหนวยงานตางๆ ในจังหวัดกําแพงเพชรและตาก ซึ่งไดรับการตอบรับและมีความพึง
พอใจกับกิจกรรมที่ใ หบริการในระดับมาก เชน การจัดอบรมซึ่งจะมีหัวขอตางๆ ที่สอดคลองกับความ
ตองการของครู นั กเรี ยน และหนว ยงานในทองถิ่น ไดแก การผลิตสื่อสง เสริมการอาน การผลิตสื่อ
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู อ าเซี ย น การซ อ มและบํ า รุ ง รั ก ษาหนั ง สื อ การใช โ ปรแกรมห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ
เพื่อการจัดการระบบหองสมุด การฝกอบรมครูบรรณารักษ เปนตน

การออกคายอาสาพัฒนาระบบหองสมุดเปนอีกหนึ่งกิจกรรมดานบริการวิชาการที่สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ชึ่งเกิดจากหนวยงานขอ
ความอนุเคราะหหรื อการมี จิ ตอาสา รวมทั้ง ความรว มมื อระหวางหน ว ยงานในการให ค วามชว ยเหลื อ
แนะนํา เปนที่ปรึกษาและรวมกันพัฒนาหองสมุดใหมีความพรอมสําหรับการใหบริการทั้งหองสมุดโรงเรียน
และหองสมุดในหนวยงานตางๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร ตาก และพิจิตร นอกจากการพัฒนาระบบ
หองสมุดแลวสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีการอบรมใหความรูแกบรรณารักษ ครู
นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อการใหบริการและการจัดการระบบหองสมุดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ เชน ออกคายอาสาพัฒนาระบบหองสมุดโรงเรียนตระเวนชายแดนรวมกับคณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทุกปอยางตอเนื่องในเขตอําเภออุมผาง อําเภอทาสองยาง อําเภอ
แมระมาด ฯลฯ ของจัง หวัด ตาก เชน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแมกลองคลี โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเลโพเด โรงเรียนตระเวนชายแดน
บานแพะ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาระบบหองสมุดรวมกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรในการอบรมใหความรูแกหนวยงานในทองถิ่น เชน หนวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆนครสวรรค
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัด พระบรมธาตุ จัง หวัดกําแพงเพชร มีการจัดอบรม
พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานหองสมุด และรวมมือกันในการวิเคราะหหมวดหมู
ลงรายการ จั ด เรี ย งหนั ง สื อ บนชั้ น รวมทั้ ง การใช โ ปรแกรมห อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรหองสมุด เพื่อพรอมสําหรับการใหบริการแกพระภิกษุใหสามารถคนควาและใชบริการทรัพยากร
สารสนเทศอยางคุมคาและสามารถใหบริการไดดวยตนเอง

หองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

หนวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร

๓. โครงการบริ ก ารวิ ช าการด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี eDLTV/eDLRU เปนโครงการที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศและ
บริ ก าร สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได จั ด ทํ า ความร ว มมื อ กั บ สํ า นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพื่อดําเนินกิจกรรม การเผยแพร ถายทอดสดสื่อการเรียน
ตามโครงการ eDLTV/eDLRU ที่พัฒนามาจากโรงเรียนไกลกังวลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เพื่อนําไปใชประกอบเปนสื่อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครู ขาดสื่อการเรียนการ
สอน และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในโครงการ (ทสรช.) ถือเปนงานบริการวิชาการแกทองถิ่นที่
สําคัญงานหนึ่งโดยมีการจัดกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม ไดแก การจัดคายอบรมเผยแพร การจัดประกวด
ผลงานการใชสื่อ eDLTV/eDLRU การอบรมเผยแพรสื่อไปยังองคการบริหารสวนทองถิ่น และศูนย ICT
ชุมชน และการฝกอบรมครูในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยในระดับประถมศึกษา ไดแก สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ และเขต ๒ รวมทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต ๑ และเขต
๒

๔. บริการวิชาการดานภาษาตางประเทศ งานศูนยภาษามีการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอัง กฤษ ภาษาจี น เพื่ อการให บริ การในห อ งสมุ ด ของศู น ย ภ าษา ชั้ น ๓ อาคารศู น ย ภ าษาและ
คอมพิ ว เตอร และจั ด อบรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะภาษาต า งประเทศให กั บ บุ ค ลากรภายในและภายนอก
มหาวิ ทยาลั ย รวมทั้ง กิจ กรรมการคายภาษาอัง กฤษ-ภาษาจีน ให กับนักเรี ยนระดั บประถมศึ กษาและ
มั ธยมศึ กษาร ว มกั บโปรแกรมวิ ช าภาษาจี น คณะครุ ศ าสตร ใ นชว งปด ภาคเรียน นอกจากนี้ยั ง มี การ
ใหบริการหองปฏิบัติการดานภาษาตางประเทศจํานวน ๒ หอง เพื่อรองรับการฝกปฏิบัติการดานภาษาแก
ผูใชบริการทั้งที่เปนบุคลากรภายในและภายนอก

๕. บริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ เปนบริการการศึกษาคนควานอกเหนือจากเวลาราชการ
ซึ่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดขยายเวลาการใหบริการเพื่อเปดโอกาสใหกับนักศึกษา
ประชาชนในทองถิ่นไดศึกษาคนควาไดอยางเต็มที่ในชวงเปดภาคเรียนในชวงเวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. ของ
ทุกวันจันทร-วันเสาร นับวาเปนการบริการพิเศษที่จัดใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ
อยางทั่วถึง

จะเห็นไดวาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูที่อยูคูกับมหาวิทยาลัย
และทองถิ่นมาอยางยาวนาน และมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องทั้งดานโครงสรางการบริหารงาน อาคาร
สถานที่ หองปฏิบัติการตางๆ เชน หองปฏิบัติการดานภาษาตางประเทศ ศูนยคอมพิวเตอร และความ
พรอมดานเครือขายสารสนเทศเพื่อรองรับการใหบริการอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนชุมชน สถาบันการศึกษา หนวยงานหรือองคกรตางๆ ในทองถิ่น และมี
ความพรอมเพื่อเปนแหลงเรียนรูระดับอาเซียนในอนาคต

