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เรื่อง ประวัติ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

รายละเอียด

ประวัติ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

          สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร หรอื “หองสมดุ” เป็นแหลง

เรียนรูที่ถือไดวามีขนาดใหญที่สุดในระดับสถาบันการศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชรและมีความพรอมดาน

ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรองรับการใหบริการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยและทองถิ่นในจังหวัดกําแพงเพชร

ตาก ตลอดจนพื้นที่ใกลเคียง ผูเขียนขอกลาวถึงความเป็นมา และการพัฒนา ตัง้แตอดีตจนถึงปัจจุบันตามลําดับ

ดังน้ี

พืน้ที่ใหบริการรวม ๔,๙๕๗ ตารางเมตร

          ปีงบประมาณ ๒๕๒๒ อาคารโสตทัศนวัสดุ มีพื้นที่ใหบริการ ๑,๑๒๐ ตารางเมตร
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          ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ อาคารบรรณราชนครินทร เป็นอาคาร ๔ ชัน้ มีพื้นที่ใหบริการ ๑,๓๐๔ ตารางเมตร

          ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อาคารบรรณราชนครนิทร หลงัใหม เป็นอาคาร ๔ ชัน้ มีพื้นที่ใหบรกิาร ๒,๕๓๓ ตาราง

เมตร 

จุดเริ่มตนและการพัฒนา

          แรกเริ่มสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานะเป็นแผนกหองสมุด สังกัดสํานักงาน ผูอํานวย

การเปิดบริการครัง้แรกที่สํานักงานชัว่คราว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๙ โดยมีอาจารยนิตยา พันธุสุวรรณ (ศรีสอน) เป็น

หัวหน าแผนก เมื่ออาคารเรียนสรางเสร็จไดยายหองสมุดมาอยูที่ชัน้ ๓ อาคาร ๔ ซึ่งเป็นอาคารเรียนของคณะวิชา

วิทยาศาสตร มีพื้นที่บริการขนาด ๓ หองเรียน มีบุคลากรปฏิบัติงาน ๓ คน ไดแก อาจารยบรรณารักษ ๒ คน เจา

หน าที่หองสมุด ๑ คน ตอมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่ออาคารหอสมุด (ปัจจุบันคือ อาคาร AV) สรางเสร็จ จึงไดยายมา

เปิดบริการที่อาคารแหงน้ี จนในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ แผนกหองสมุดไดเปลี่ยนชื่อหนวยงานเป็นฝ ายหอสมุดตามพระ

ราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และไดยายมาสังกัดสํานักสงเสริมวิชาการ ตอมาไดมีการรวมฝาย

โสตทัศนวัสดุ ซึ่งเดิมสังกัดคณะวิชาครุศาสตร รวมกับฝ ายหอสมุด โดยใหบริการทัง้สื่อสิ่งพิมพและสื่อโสตทัศน

ตอมาในปีงบประมาณ ๒๕๓๖ วิทยาลัยครูไดรับงบประมาณกอสรางอาคารหอสมุดใหม ๒๑ ลานบาท เป็นอาคาร ๔

ชัน้ (อาคารบรรณราชนครินทร) ซึ่งไดสรางเสร็จและเปิดบริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๘

          ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยครูไดรับพระราชทานชื่อใหมเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติ สถาบัน

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ชื่อหนวยงานเปลี่ยนจากฝายหอสมุดเป็น สํานักวิทยบริการ ถึงแมวาสํานักวิทยบริการจะไม

เป็นหนวยงานตามโครงสรางการบริหาร แตสํานักวิทยบริการก็เป็นหนวยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ได
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รับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเน่ือง และงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยลําดับ รวมทัง้จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานเพิ่ม

ขึ้นตามปริมาณงาน

          ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ สาํนักวทิยบรกิารไดปรบัเปลีย่นหนวยงานเป็นหนวยงานตามโครงสรางการบรหิารงานตาม

กฎกระทรวงการจัดตัง้สวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยรวมหนวยงาน ๒ หนวยงาน ไดแก

สํานักวิทยบริการ และสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรียกชื่อหนวยงาน ใหมน้ีวา สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหนวยงานดังกลาวมีขอบเขตการใหบริการกวางมากขึ้น ทัง้บริการสารสนเทศตางๆ และ

อํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

          ตอมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชรมนีโยบายรวมศนูยภาษาเขามาสงักดัภายใตสาํนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ปัจจุบันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจในการบริหารและจัดการระบบงาน หองสมุด

เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยดานการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนาการเรียน    การสอน การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแกสังคมและเป็นแหลงเรียนรูของสังคม โดยมี พื้นที่การใหบริการ

ประกอบดวย ๓ อาคาร ไดแก ๑) อาคารบรรณราชนครินทร เป็นอาคาร ๔ ชัน้ ใหบริการสื่อสิ่งพิมพ ๒) อาคารโสต

ทัศนวัสดุ ใหบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ต หองฉาย หองประชุม และหองสตูดิโอ ๓) อาคารศูนยภาษา

และคอมพิวเตอร เป็นอาคาร ๙ ชัน้ ประกอบดวย หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางดานภาษา หอง

ประชุม และหองสมุดประจําศูนยภาษา มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู

และใหบริการวิชาการแกชุมชน ในทองถิ่นทัง้ภาครัฐ และเอกชน รวมทัง้การใชทรัพยากรรวมกัน และไดจัด

ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับหลายหนวยงาน ไดแก ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (ศสบ) ใน

โครงการกระจายโอกาสสราง แหลงเรียนรูดานการออกแบบสูภูมิภาค (mini TCDC) เพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนดานการออกแบบ (พ.ศ. ๒๕๕๒) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัดกําแพงเพชร (พ.ศ.

๒๕๕๒) สํานักงาน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เพื่อสรางความรวมมือดานเทคโนโลยีสาร

สนเทศ และสารสนเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีแหงชาติ เพื่อสรางความรวม

มือดานเครือขาย เผยแพร ถายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning(eDL-square) (พ.ศ.

๒๕๕๔) หนวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ณ วัดพระบรม

ธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร (พ.ศ. ๒๕๕๔) ตลอดจนเครือขายความรวมมือ ทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ประเทศ ๑๗ แหง (พ.ศ. ๒๕๕๕) และ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จํานวน ๘ แหง (พ.ศ. ๒๕๕๕)
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ปัจจุบันสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรปฏิบัติงานรวมทัง้หมด ๕๑ คน ประกอบดวย ขา

ราชการ ๘ คนขาราชการพลเรือน ๑ คน พนักงานมหาวิทยาลัย ๘ คน พนักงานราชการ ๓ คน ลูกจางประจํา ๒

คน ลูกจางชัว่คราว ๑๘ คน และ นักการภารโรง ๑๑ คน มีการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบ

ประมาณ ๒๕๕๗ จํานวน ๒๗ โครงการเพื่อรองรับการดําเนินงานและการใหบริการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร

ของ มหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก รวมทัง้เป็นเครือขายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาคของเครือขาย

Uninet ถือไดวาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนวยงานหน่ึงที่มีความพรอมสําหรับเป็น แหลง

เรียนรูขนาดใหญที่รองรับการใหบริการแกมหาวิทยาลัยและทองถิ่น

การบริการวิชาการสูชุมชน

          สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะเป็นแหลงทรพัยากรการเรยีนรูที่สาํคญั ของทองถิน่

แลวยังมีภารกิจหลักที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ การใหบริการวิชาการแกชุมชนในทองถิ่น ซึ่งสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดกิจกรรมน้ีมาอยางตอเน่ืองตัง้แตอดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบดวย กิจกรรม

บรกิารดานวทิยบรกิาร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานภาษาตางประเทศ จาํแนกตามกจิกรรม/โครงการดงัน้ี

          ๑. โครงการรณรงคสงเสรมินิสยัรกัการอาน สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหนวยงาน

หน่ึงในทองถิ่นที่ตองการใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดมีนิสัยรักการอานและคนควาและเล็งเห็นถึงความ

สําคัญดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการรณรงคสงเสริมนิสัยรักการอาน เป็นกิจกรรมเพื่อสงเสริมกระตุนใหเด็ก เยาว

ชน และประชาชนในทองถิ่น สนใจและรักการอานมากขึ้น นับวาเป็นการใหบริการวิชาการที่สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดกิจกรรมตอเน่ืองมาโดยตลอดทุกปีตัง้แตปี ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน และไดดําเนินการจัด

กิจกรรม หลากหลายรูปแบบใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนในทองถิ่น ทัง้การจัดกิจกรรมสงเสริมการ

อาน ภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมสงเสริมการอานตามนิทรรศการตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่อนที่ตามโรงเรียนตางๆ และสวนสิริจิตอุทยาน ซึ่งไดรับการ ตอบ

รับจากผูเขารวมกิจกรรมทัง้นักเรียน ครู ผูบริหาร โรงเรียน รวมไปถึงประชาชนในทองถิ่นเป็นอยางดี 

          ๒. โครงการบรกิารวชิาการดานบรรณารกัษศาสตรและสารสนเทศศาสตร การใหบรกิารวชิาการดาน

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรแกชุมชนในทองถิ่น เชน การจัดอบรม การออกคายอาสาพัฒนาระบบ

หองสมุด การจัดนิทรรศการวิชาการ ที่ปรึกษาดานการ จัดระบบหองสมุดใหกับหนวยงานตางๆ ในจังหวัด

กําแพงเพชรและตาก ซึ่งไดรับการตอบรับและมีความพึงพอใจกับกิจกรรมที่ใหบริการในระดับมาก เชน การจัด

อบรมซึ่งจะมีหัวขอตางๆ ที่สอดคลองกับความ ตองการของครู นักเรียน และหนวยงานในทองถิ่น ไดแก การ

ผลิตสื่อสงเสริมการอาน การผลิตสื่อ สงเสริมการเรียนรูอาเซียน การซอมและบํารุงรักษาหนังสือ การใชโปรแกรม
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หองสมุดอัตโนมัติ เพื่อการจัดการระบบหองสมุด การฝึกอบรมครูบรรณารักษ เป็นตน

          การออกคายอาสาพัฒนาระบบหองสมุดเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมดานบริการวิชาการที่สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการมาอยางตอเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ชึ่งเกิดจากหนวยงานขอความอนุเคราะหหรือ

การมีจิตอาสา รวมทัง้ความรวมมือระหวางหนวยงานในการใหความชวยเหลือ แนะนําเป็นที่ปรึกษาและรวมกัน

พัฒนาหองสมุดใหมีความพรอมสําหรับการใหบริการทัง้หองสมุดโรงเรียน และหองสมุดในหนวยงานตางๆ ในเขต

จังหวัดกําแพงเพชร ตาก และพิจิตร นอกจากการพัฒนาระบบ หองสมุดแลวสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร

สนเทศ ยังมีการอบรมใหความรูแกบรรณารักษ ครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อการใหบริการและการ

จัดการระบบหองสมุดอยางถูกตองตามหลัก วิชาการ เชน ออกคายอาสาพัฒนาระบบหองสมุดโรงเรียนตระเวน

ชายแดนรวมกับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทุกปีอยางตอเน่ืองในเขตอําเภออุมผาง  อําเภอ

ทาสองยาง  อําเภอแมระมาด ฯลฯ ของจังหวัดตาก เชน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแมกลองคลี โรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเลโพเด โรงเรียนตระเวนชายแดน

บานแพะ ฯลฯ รวมทัง้การพัฒนาระบบหองสมุดรวมกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ใน

การอบรมใหความรูแกหนวยงานในทองถิ่น เชน หนวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกําแพงเพชร มีการจัดอบรม พระภิกษุ สามเณร และบุคลากร

ที่เกี่ยวของกับงานหองสมุด และรวมมือกันในการวิเคราะหหมวดหมู    ลงรายการ จัดเรียงหนังสือบนชัน้ รวมทัง้

การใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติในการจัดการ ทรัพยากรหองสมุด เพื่อพรอมสําหรับการใหบริการแกพระภิกษุ

ใหสามารถคนควาและใชบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางคุมคาและสามารถใหบริการไดดวยตนเอง 

          ๓. โครงการบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี eDLTV/eDLRU เป็นโครงการที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศและ บริการ สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทําความรวมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

(สวทช.) เพื่อดําเนินกิจกรรม การเผยแพร ถายทอดสดสื่อการเรียน ตามโครงการ eDLTV/eDLRU ที่พัฒนามา

จากโรงเรียนไกลกังวลและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เพื่อนนําไปใชประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนใหกับ

โรงเรียนที่มีความขาดแคลนครู ขาดสื่อการเรียนการ สอน และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในโครงการ

(ทสรช.) ถือเป็นงานบริการวิชาการแกทองถิ่นที่ สําคัญงานหน่ึงโดยมีการจัดกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม ไดแก การ

จัดคายอบรมเผยแพร การจัดประกวด ผลงานการใชสื่อ eDLTV/eDLRU การอบรมเผยแพรสื่อไปยังองคการ

บริหารสวนทองถิ่น และศูนย ICT ชุมชน และการฝึกอบรมครูในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยในระดับ

ประถมศึกษา ไดแก สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๑ และเขต ๒ รวมทัง้สํานักงานเขตพื้นที่การ
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ศึกษาตากเขต ๑ และ เขต ๒

          ๔. บริการวิชาการดานภาษาตางประเทศ งานศูนยภาษามีการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีน เพื่อการใหบริการในหองสมุดของศูนยภาษา ชัน้ ๓ อาคารศูนยภาษาและ คอมพิวเตอร และจัดอบรม

เพื่อพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศใหกับบุคลากรภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย รวมทัง้กิจกรรมคายภาษา

อังกฤษ-ภาษาจีน ใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษารวมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะ

ครุศาสตรในชวงปิดภาคเรียน นอกจากน้ียังมี การใหบริการหองปฏิบัติการดานภาษาตางประเทศจํานวน ๒ หอง

เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติการดานภาษาแกผูใชบริการทัง้ที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอก 

          ๕. บริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ เป็นบริการการศึกษาคนควานอกเหนือจากเวลาราชการ ซึ่ง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดขยายเวลาการใหบริการเพื่อเปิดโอกาสใหกับ นักศึกษา ประชาชน

ในทองถิ่นไดศึกษาคนควาไดอยางเต็มที่ในชวงเปิดภาคเรียนในชวงเวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. ของ ทุกวันจันทร-วัน

เสาร นับวาเป็นการบรกิารพเิศษที่จดัใหบรกิารเพื่ออาํนวยความสะดวกแกผูใชบรกิาร อยางทัว่ถงึ                     

          จะเห็นไดวาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหลงเรียนรูที่อยูคูกับมหาวิทยาลัย และทอง

ถิ่นมาอยางยาวนาน และมีการพัฒนามาอยางตอเน่ืองทัง้ดานโครงสรางการบริหารงาน อาคาร สถานที่ หองปฏิบัติ

การตางๆ เชน หองปฏิบัติการดานภาษาตางประเทศ ศูนยคอมพิวเตอร และความพรอมดานเครือขายสารสนเทศ

เพื่อรองรับการใหบริการอยางทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพทัง้ภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย ไมวาจะเป็นชุมชน

สถาบันการศึกษา หนวยงานหรือองคกรตางๆ ในทองถิ่น และ มีความพรอมเพื่อเป็นแหลงเรียนรูระดับอาเซียนใน
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ผูเรียบเรียง : รองศาสตราจารยอรุณลักษณ รัตนพันธุ

ผูรายงาน : นายอนุชา พวงผกา

วันที่ : 2017-06-03

https://arit.kpru.ac.th/page_id/3/TH
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