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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เดิมช่ือหอสมุด

วิทยาลัยครูบุรรีัมย ต้ังขึ้นพรอมกับวิทยาลัยครูบุรีรัมยเมื่อ พุทธศักราช 2514 โดยหอสมุด  ครั้งแรกต้ังอยู 

ที่ช้ัน 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี  (อาคาร 1)  มฐีานะเปนฝายหอสมุด 

 พุทธศักราช 2518  ไดยายมาอยูที่อาคารหอสมุดที่สรางขึน้ใหม เปนอาคารเอกเทศ 2 ช้ัน   

เปนอาคารเฉพาะหอสมุด  ซึ่งในปจจุบันใชเปนอาคารศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

 พุทธศักราช 2535 วิทยาลัยครูทุกแหงไดรบัพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ      

พระเจาอยูหัว พระราชทานนามวา“สถาบันราชภัฏ” หอสมุดจึงเปลี่ยนช่ือเปน “หอสมดุสถาบัน     

ราชภัฏบุรีรัมย” 

 พุทธศักราช 2538  หอสมุดสถาบันราชภัฏบุรีรัมยไดปรับฐานะการบริหารเปน “สำนักวิทย

บริการ” 

 พุทธศักราช 2540-2541  ไดรับงบประมาณแผนดิน จำนวน 35,520,000 บาท สรางอาคาร

สำนักวิทยบริการหลังใหม ลักษณะเปนอาคาร 6 ช้ัน พ้ืนที่ใชสอย 6,629  ตารางเมตร โดยเริ่มกอสรางเมื่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2540  ดำเนินการกอสรางเสร็จสมบูรณในเดือนตุลาคม 2542 และเมื่อวันที่ 16  

ธันวาคม  2545  สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ประทานนามอาคารหอสมุดสถาบันราชภัฏทั้ง 35 แหงวา “อาคารบรรณราชนครินทร” 

จึงเปนช่ือของอาคารหลังน้ีมาจนกระทั่งปจจุบัน 

 พุทธศักราช 2540 ปเดียวกันกับการสราง อาคารบรรณราชนครินทร ศนูยคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต ไดเริ่มวางระบบ และเปดใหบรกิารทางดานระบบคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  โดยใน

ระยะแรกเปดใหบริการเฉพาะคอมพิวเตอรกอน จากน้ันจึงมีการเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งเช่ือมตอ

กับเครือขายของ NECTEC ใชความเร็วในการเช่ือมตอ 128 Kbps.ผานการสื่อสารแหงประเทศไทย 

 พุทธศักราช 2542-2547 สำนักวิทยบริการเริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2542      

โดยเปดใหบริการขอมูล  ขาวสาร  สารสนเทศ  สนับสนุนการเรียนการสอนไดพัฒนาระบบงานบริการใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการนำโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Teach  Library  

System)  เปนซอฟตแวรระบบหองสมุดอัตโนมัติสำเร็จรูป พัฒนาเพ่ือการใชงานกับระบบหองสมุด  

Virginia  Polytechnic  Institute  and  State  University หรือ Virginia Teach  Library  System  มี

การบูรณาการโมดูลพ้ืนฐานสำหรับหองสมุด VTLS  เปนโปรแกรมสำเร็จรปูชุดองคประกอบ (Modules)  ที่

ใชงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน

ราชภัฏบุรีรัมย ใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  VTLS 4  Module  ดังน้ีดังน้ี  

  1. งานคนคืนสารสนเทศ  OPAC Module (Online Publie Access Catalog) 

  2. งานคนคืนสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ต  (Web Gateway Module) 
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  3. งานวิเคราะหหมวดหมูและทำรายการสารสนเทศ (Cataloging Module) 

  4. งานยืมคืนสารสนเทศ (Circulation Module) 

  พุทธศักราช 2542-2547 ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบ

สายสัญญาณใหม จากการสือ่สารแหงประเทศไทย เปนของบริษัท UIH ซึ่งเปนการสงขอมูลผาน Modem 

ระบบ digital ในความเร็ว 128 Kbps. โดยเช่ือมตอกับ UniNet ดวยความเร็ว 2 Mbps. เครือขาย

อินเทอรเน็ตในสถาบันราชภัฏบุรีรัมย (ในขณะน้ัน) มีการวางระบบสายสัญญาณไวหลายระบบ เชน การ

เช่ือมตอระหวางอาคาร ใชสายนำสัญญาณชนิด Fiber Optic แบบ Multimode โดยมี Node ในการ

กระจายออกเปนจำนวน 9 Node แบงเปนความเร็ว 10  Mbps. จำนวน7 Node และ 100 Mbps. จำนวน  

2 Node เพ่ือรองรับความตองการในการสื่อสารผานระบบเครือขายภายในอยางรวดเร็ว 

  วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย และ สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ไดรับการ

จัดต้ังเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีฐานะเปนนิติ

บุคคล และเปนสวนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากการ

เปน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ทำใหโครงสรางของหนวยงานตาง ๆ มีการปรับเปลี่ยนใหม โดยกำหนดให

มี “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบดวยหนวยงาน 1 หนวยงาน ไดแก สำนักงาน

ผูอำนวยการ แตมีภาระหนาที่ที่ตองดูแล 3 ศนูย ไดแก ศูนยวิทยบริการ ศนูยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  

และศูนยงานเทคโนโลยีการศึกษา 

   พุทธศักราช 2548-2551 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง ประกอบดวยศูนย  3  

ศูนย  ไดแก  ศูนยวิทยบริการ  ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  และศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการ

ดำเนินการพัฒนาตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  ศูนยวิทยบริการดำเนินการโครงการเอกสารฉบับ

เต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (TDC) และได Migration ระบบหองสมุดอัตโนมัติจาก VTLS Classic เปน Vittua  

ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดดำเนินการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management  

Information System :  MIS) จำนวน 14 ระบบ  จัดเชาเครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 100 เครื่อง ตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และขยายเครือขายระบบอินเทอรเน็ตไร

สายภายในมหาวิทยาลัย  สำหรับศูนยเทคโนโลยีการศึกษาไดจัดทำเคเบิลทีวีบริการนักศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย จำนวน 2 จุด และจัดทำ DVD บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน DVD ตำนาน

แสงสีเสียงเมืองบุรีรัมย  นอกจากน้ียังมีการดำเนินการกอสรางอาคาร “นวัตปญญา” ซึ่งไดรับพระราชทาน

นามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เปนอาคารเอกเทศ  5 ช้ัน สำหรับศูนยภาษาและ

ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่สมบูรณแบบตอไปในอนาคต  

 พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดปรับโครงสรางของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  เรื่องการแบงสวนรายการและใหมีสวน

งานภายในหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 

2552 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยหนวยงาน 4 หนวยงานดังน้ี  สำนักงาน



3 
 

ผูอำนวยการ ประกอบดวยงานธุรการและศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ศนูยวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตและสถาบันภาษา บริหารงานโดย ผูชวยศาสตราจารยมิตรธิศาล  อ้ือเพชรพงษ ผูอำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พุทธศักราช 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินการปรับเปลี่ยนวงจร

สื่อสาร  จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เช่ือมตอกับสำนัก

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา

โดยใชวงจรการสื่อสารของ CAT Telecom  เช่ือมตอกับ UniNet ดวยชองสัญญาณ  1  Gigabit  

 พุทธศักราช 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินการปรับเปลี่ยนวงจร

สื่อสารเช่ือมตอโดยตรงกับ  UniNet ดวยชองสัญญาณ 1 Gigabit และไดรับมอบหมายจาก UniNet ใหเปน

โหนดเพ่ือการกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตใหกับสถานศกึษาและหนวยงานราชการที่สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดบุรีรัมย 

  พุทธศักราช 2556 (มีนาคม) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดปรับเปลี่ยน

คณะกรรมการบริหารสำนักโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ  จีวัฒนา ดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตพันธกิจ เปนศูนยกลางการเรียนรู เช่ือมโยงเครือขายทองถิ่น 

 

 ปรชัญา  วสิัยทัศน  พนัธกิจ และเปาประสงค 

ปรัชญา (Philosophy) 

มุงพัฒนาศูนยกลางขอมูลการเรียนรูบนออนไลนเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

วิสัยทัศน (Vision) 

 เปนศูนยกลางการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู เช่ือมโยงเครือขายใหเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

กาวสูการเปนศูนยกลางการศึกษาอันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือใหเปนศูนยกลางการเรียนรู   

สนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 2. บริการโครงขายสื่อสารขอมูลและโทรคมนาคมผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้ง 

ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 

 3. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำระบบมาใชรวมกันอยาง 

คุมคาและพอเพียง 

4. จัดหาทรัพยากรเรียนรู หนังสือ e-Book วารสารและฐานขอมูลวิชาการ และใหบริการ 

คอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน  การคนควาวิจัย และการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏบุรีรัมย 

เปาประสงค  

 1. มีสารสนเทศใหสอดคลองกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 2. มีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. มีการบริการสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4. มีการรวมเปนสมาชิกเครือขายสารสนเทศในระดับสถาบัน ทองถิ่น และสากล 

 5. มีแหลงพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 6. มีศูนยบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 7. มีศูนยกลางระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (MIS) 

 8. มีแหลงบริการเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

 9. มีแหลงสนับสนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 

อัตลักษณ (Identity) สำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บัณฑิตมีสำนึกดี  มีความรูคูคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา 

 สำนึกดี  หมายถึง  บัณฑิตมีจิตใจที่ดีงาม  ซื่อสัตยสุจริต  มีจิตอาสา 

 มีความรู  หมายถึง  บัณฑิตมีความรอบรู  ทีทักษะ  ความสามารถ  และศักยภาพในวิชาชีพ 

 มีคุณธรรม  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณธรรม  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  และประพฤติปฏิบัติ

ตนเหมาะสมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 นำชุมชนพัฒนา  หมายถึง  บัณฑิตมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  มีความรับผิดชอบตอสังคม

ทั้งบทบาทของผูนำที่ดี  มีความกลาหาญทางจริยธรรมที่จะนำชุมชนไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีกวาโดยวิธีการ

แหงสันติภาพ  และเลื่อมใสศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Desirable Characteristics of Graduates) 

1. มีวิสัยทัศน  คุณธรรม  จริยธรรม ซื่อสัตย อดทน มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

2. ตองเปนผูที่มีความสามารถในดานวิชาการและมีทักษะในวิชาชีพ 

3. ตองเปนผูที่มีความคิดเชิงสรางสรรค เปนนักวิเคราะห และนักแกปญหา 

4. มีทักษะในการดำรงชีวิตและการทำงานภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 

5. สามารถใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดดี 
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6. เปนผูมีความเพียรพยายามใหการเรียนรูดวยตนเองและนำความรูไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนา

ทองถิ่น 

7. มีความสำนักในคุณคาของทองถิ่นและนำชุมชนพัฒนา 

เอกลักษณ  (Uniqueness) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  มุงสนับสนุนทรัพยากรเรียนรูจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

 

สัญลักษณประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 

แทนการสื่อสารทางไกล                   แทนปากกาขนนก 

หมายถึงการสงระบบการสื่อสาร                 หมายถึง การบันทึกขอมูล สารสนเทศตาง ๆ 

สูชุมชนทองถิ่น       

                                                               แทนศูนยรวมความทันสมัย 

แทนหนังสือสารสนเทศ                                            หมายถงึ แหลงเทคโนโลยี 

หมายถึง แหลงความรู 

ของมหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssue) 

 กำหนดประเด็นยุทธศาสตรไว  5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

1. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 3 พัฒนามาตรฐานการใหบริการ 

วิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่นอยาง

ย่ังยืน 

 2. สอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 4 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการรองรับความกาวหนาทางวิชาการเปนที่ยอมรับระดับสากล 

 3. สอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย

และบุคลากรทกุระดับสูการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพสูมาตรฐานสากล 

 4. สอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสิน

และสิทธิประโยชนของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 5. สอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมี 

ธรรมาภิบาล 
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นโยบายที่ 2 : เรงรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือสรางองคความรูใหมและบริการวิชาการที่นำไป 

                  ประยุกตใชในการพัฒนาทองถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนามาตรฐานการใหบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู  

                                              ถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 

                                              ทองถิ่นอยางยั่งยืน 

  เปาประสงคที ่2 :     มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพ่ือ 

                                              ถายทอดเทคโนโลยีสูการพัฒนาความรู ทักษะอาชีพในชุมชน 

                                              ทองถิ่นใหเขมแข็งอยางย่ังยืน 

   กลยุทธที่ 2.1 :     พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการเพ่ือสรางคุณภาพ 

              ชีวิตประชาชนและเปนอยูของชุมชนใหมีความเขมแข็งและ 

                    ย่ังยืน 

    ตัวชี้วัด : 2.1.1 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาและตอบสนอง 

                                               ตอชุมชน 

                                       2.1.2 จำนวนแหลงเรียนรูที่ใหบริการวิชาการ 

                                       2.1.4 รอยละความพึงพอใจของผูประกอบการและชุมชน 

                                               ที่ไดรับบริการทางวิชาการ 

   กลยุทธที่ 2.2 :      พัฒนากระบวนการการบูรณาการบริการวิชาการเขากับการ 

               จัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    ตัวชี้วัด : 2.2.1 จำนวนโครงการการบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการ 

                                               จัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/ทำนุบำรุงศิลปะและ 

                                               วัฒนธรรม 

 

 

นโยบายที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศทีม่ปีระสิทธิภาพเพ่ือการบริหารจัดการความกาวหนาทาง 

                  วิชาการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

                                              จัดการรองรับความกาวหนาทางวิชาการและเปนที่ยอมรับ 

                                              ในระดับสากล 

  เปาประสงคที ่1 :      มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจริญกาวหนาทางวิชาการ 

                                              อยางมีประสิทธิภาพ 

   กลยุทธที่ 1.1 :     พัฒนายกระดับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ 

              เสถียรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 
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    ตัวชี้วัด : 1.1.1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีตอ 

                                               การใชงานระบบสารสนเทศ 

   กลยุทธที่ 1.2 :     พัฒนายกระดับฐานขอมูลและการเขาถงึขอมูลขาวสารไดอยาง 

              มีประสทิธิภาพและเช่ือถือได 

    ตัวชี้วัด : 1.2.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ  

                                               (University Ranking) 

                  1.2.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                                               (University Ranking) 

  เปาประสงคที ่2 :      บูรณาการสารสนเทศเขากับการเรียนการสอน  

                                              งานวิจัย บริการวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได 

   กลยุทธที่ 2.1 :     พัฒนาและเพ่ิมทักษะความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

              สารสนเทศแกอาจารย บุคลากรและนักศึกษาใหสามารถ 

                                              นำไปใชในการจัดการเรียนการอสนงานวิจัยและบริการ 

                                              วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ตัวชี้วัด : 2.1.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะความรูดาน 

                                               เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายที่ 4 : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมีคณุภาพสูงขึ้นจนสามารถปฏิบัติงานได 

                  อยางมีคุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารยและบุคลากรทุกระดับ 

                                              สูการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพสูมาตรฐานสากล 

  เปาประสงคที ่2 :     พัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางตอเน่ือง ใหมีสมรรถนะในการ 

                                              ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมืออาชีพและ 

                                              สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

   กลยุทธที่ 2.1 :     เสริมสรางและสนับสนุนอาจารยและบุคลากรใหมทีกัษะและ 

              ขีดความสามารถในการทำวิจัย บริการวิชาการ การจัดการ 

              เรียนการสอนโดยสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 

                                              ทีท่นัสมัยอยางตอเน่ือง 

    ตัวชี้วัด : 2.1.1 จำนวนโครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากร 

นโยบายที่ 6 : พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินและสทิธิประโยชนของมหาวิทยาลัยใหสูงสุด 

                  ตลอดจนเพ่ิมชองทางในการแสวงหารายได 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินและสทิธิประโยชน 
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                                              ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

  เปาประสงคที ่1 :      มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพยสินอยางมี 

                                              ประสิทธิภาพและสามารถเพ่ิมรายไดใหถึงพาตนเองได 

                                              สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

   กลยุทธที่ 1.1 :     พัฒนาแผนจัดการบริหารทรัพยสินและเพ่ิมชองทางในการ 

              จัดหารายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ตัวชี้วัด : 1.1.2 จำนวนชองทางการจัดหารายได 

นโยบายที่ 7 : ปลูกฝงคานิยมในการปฏิบัติงานที่เนนการมีคุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรม 

                  คุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 

  เปาประสงคที ่1 :      มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพและกอใหเกิด 

                                              ประโยชนสูงสุดดวยหลักธรรมาภิบาล 

 

   กลยุทธที่ 3.1 :     พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

              เพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอองคกร 

    ตัวชี้วัด : 3.1.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา 

             ภายในและภายนอก  

                3.1.2 รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผน 

                3.1.3 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสียงของ 

             มหาวิทยาลัย  

 

เปาหมายหลักในการพัฒนาสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภายในปงบประมาณ  

          พ.ศ.2561-2565 

 เปาหมายของสำนักวิทยบริการฯ สอดคลองกับเปาหมายหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอที่ 4 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสถยีรและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ อบรม

ทักษะและความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงโดยมีเปาหมายสำคัญคือ 

  1. การจัดอันดับขอมูลสารสนเทศในระดับประเทศอันดับที่ 30 ของประเทศจาก

มหาวิทยาลัยทัง้หมด 

  2. การจัดอันดับขอมูลสารสนเทศในระดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 



9 
 

 



8 
 

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  จวัีฒนา 

 

สำนักงานผูอำนวยการฯ 

นางปณปภัช  สงากลาง 

หัวหนาสำนักงาน 

แผนภูมิโครงสรางคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริหารและประกันคุณภพ 

ผศ.ดร.นลินทิพย  พิมพกลัด 

 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

อาจารยโยธิน  จาแทนทะรังค 

 

ศูนยคอมพิวเตอรฯ 

อาจารยณัฐพล แสนคำ 

 

ศูนยวิทยบริการ 

ผศ.ดร.กิ่งแกว  ปะติตังโข 
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  จีวัฒนา 

 

คณะกรรมการประจำสำนกั 

 
 
 
 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสรางคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการภายในสำนกั 
คณะกรรมการผูทรงคุณจาก

บุคคลภายนอก 

รองผูอำนวยการสำนักฯ 

ผศ.ดร.กิ่งแกว  ปะติตังโข 

 

รองผูอำนวยการสำนักฯ 

อาจารยณัฐพล  แสนคำ 

 

ผศ.ดร.ชาญเวทย  อังคเวทย 

  

ผศ.ดร.ฉันทนา  เวชโอสถศักดา 

 

รองผูอำนวยการสำนักฯ 

ผศ.ดร.นลินทิพย  พิมพกลัด 
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หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ 

นางปณปภัช  สงากลาง 

 

รองผูอำนวยการสำนักฯ 

อาจารยโยธิน  จาแทนทะรังค 
 นางสาวสงศรี  ดีศรีแกว 
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คณะกรรมการประจำสำนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 การบริหารงานในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากจะประกอบดวย

ผูบริหารที่ไดรับแตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัยใหปฏิบัติหนาที่ในการบริหารงานภายในหนวยงาน  มีเจาหนาที่

ที่ปฏิบัติงานแลว  ยังมีคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยที่ไดรับแตงต้ังจากมหาวิทยาลัย  ใหเปนคณะกรรมการ  ทำหนาที่กำหนดนโยบายใน

การบริหารจัดการงานในสำนักวิทยบริการฯ ใหไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองและ    มีประสิทธิภาพ อาศัย

อำนาจตามความในมาตรา 31(1) และมาตรา 41 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547  และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วาดวยคณะกรรมการประจำสถาบัน  สำนัก  ศูนย หรือ

สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 จึงแตงต้ังคณะกรรมการประจำ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดวย 

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ  จีวัฒนา  ประธานกรรมการ 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิ่งแกว  ปะติตังโข  กรรมการ 

 3. อาจารยณัฐพล  แสนคำ    กรรมการ 

 4. อาจารยโยธิน  จาแทนทะรังค   กรรมการ 

 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญเวทย  อังคเวทย  กรรมการ 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉันทนา  เวชโอสถศักดา กรรมการ 

 7. นางสาวสงศรี  ดีศรแีกว    กรรมการ 

 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นลินทิพย  พิมพกลดั  กรรมการ 

 9. นางปณปภัช  สงากลาง    กรรมการและเลขานุการ 

 

บุคลากร 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่ประกอบดวยผูบริหารที่ไดรับแตงต้ัง

จากขาราชการสายวิชาการ  ขาราชการสายสนับสนุน  พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ

พนักงานสนับสนุน ที่ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการประจำปงบประมาณ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 39 คน จำแนก

ไดดังน้ี 

บุคลากรจำแนกตามหนวยงาน 

 

หนวยงาน ขาราชการ 
พนักงาน

ราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงาน

สนับสนุน 

 

รวม สาย

วิชาการ 

สาย

สนับสนุน 

สาย

วิชาการ 

สาย

สนับสนุน 

สำนักงานผูอำนวยการ 2 1 - - 5 - 8 
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ศูนยวิทยบริการ 1 1 4 - 10 1 17 

ศูนยคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต 

1 - 2 - 8 - 11 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา - - - 1 1 1 3 

รวม 4 2 6 1 24 2 39 

สำนักงานผูอำนวยการ 

 1. นางปณปภัช       สงากลาง หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ 

 2. นายวิชิต    จงคูณกลาง ผูปฏิบัติงานบริหาร(พ.มหาวิทยาลัย) 

 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

 3. นายวัชรินทร   สวายประโคน ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (พ.มหาวิทยาลัย) 

 4. นายฉัตรพงษ       คำมาตย  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

ศูนยวิทยบริการ 

 5. นางศศิธร    แสงการ  บรรณารักษชำนาญการ 

 6. นายทรงเกียรติ  เอกา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.มหาวิทยาลัย) 

 7. นางสาวสายฝน   พวงประโคน บรรณารักษ (พ.มหาวิทยาลัย) 

 8. นางสาวณัฐรดา  บุญเย็น  บรรณารักษ (พ.มหาวิทยาลัย) 

 9. นายศิธศักด์ิ   สมพร  บรรณารักษ (พ.มหาวิทยาลัย) 

 10. นายธนาธิป   ปรีชารัมย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.ราชการ) 

 11. นายวัชรินทร   เมื่อประโคน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.ราชการ) 

 12. นางกิจจา   ตามกลาง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.ราชการ) 

 13. นางสาวเบญจมาศ   มีศร ี  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.มหาวิทยาลัย) 

 14. นางสาวฐติิรัตน  ดีเย่ียงอยาง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.มหาวิทยาลัย) 

 15. นางวรรณดิา   อังกุลดี  ผูปฏิบัติงานหองสมุด (พ.มหาวิทยาลัย)  

 16. นายวินิจ    จารึกดี  ผูปฏิบัติงานหองสมุด (พ.ราชการ) 

 17. นางสาวอภิญา  จันทรออน ผูปฏิบัติงานหองสมุด (พ.มหาวิทยาลัย) 

 18. นางสาวหยาดนภา  จีนประโคน ผูปฏิบัติงานหองสมุด (พ.มหาวิทยาลัย) 

 19. นางสาวรัชดา  เจตินัย  ผูปฏิบัติงานหองสมุด 

 20. นางสาวนาฎนลิน บุญโชติวิวัฒน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.มหาวิทยาลัย) 

ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

 21. นางสาววีราพัชร  ปุญญพัฒนศิร ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 

 22. นายรักเกยีรติ  เสารวงศ  นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 
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 23. นายพีคอน   หมายสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 

 24. นายอาณติั   กึมรัมย  นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 

 25. นายปณวัชร   อะโรคา  นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 

 26. นายอดิสรณ   แกวดวง  นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 

 27. นายยุทธนา   อาจทวีกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 

 28. นายพัฒนพงษ  จงปตนา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (พ.มหาวิทยาลัย) 

 29. นายสนทนา   สัตตารัมย นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.ราชการ)  

 30. นายฐาปกรณ  เสียงวังเวง นักวิชาการคอมพิวเตอร (พ.มหาวิทยาลัย) 

 

อาคารสถานที ่

 31. นางสาวกันตินันท  เอกา      พนักงานทำความสะอาด (พ.มหาวิทยาลัย) 

 32. นางกรวรรณ  จันทรภูม ิ  พนักงานทำความสะอาด (พ.มหาวิทยาลัย) 

 33. นางณัฐชยา   ปรีชารัมย พนักงานทำความสะอาด (พ.มหาวิทยาลัย) 

 34. นางสาวจิราพร  เพชรวงศชัยศรีกุล   พนักงานทำความสะอาด (พ.มหาวิทยาลัย) 
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การใชจายงบประมาณสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ดำเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของสำนักวิทยบริการฯ ในปงบประมาณ 2561 ดังตอไปน้ี 

 ในปงบประมาณ 2561 ไดรับงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจ  จำนวนเงินทั้งสิ้น 

11,805,200 บาท จำแนกไดดังน้ี 

จำแนกตามประเภทงบประมาณ 

 

งบประมาณ จำนวนเงนิ 

งบประมาณแผนดิน 3,400,000 

งบประมาณเงนิรายได 8,405,200 

รวม 11,805,200 
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จำแนกงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามหนวยงานยอย 

 

หนวยงานยอย งบประมาณ

แผนดิน 

งบประมาณ

รายได 

รวม 

สำนักงานผูอำนวยการ 600,000 211,900 811,900 

ศูนยวิทยบริการ 2,500,000 1,222,000 3,722,000 

ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 300,000 6,751,300 7,051,300 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา - 220,000 220,000 

รวม 3,400,000 8,405,200 11,805,200 

 

 

งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณรายได้

งบประมาณรายได 8,405,200 ลานบาท 

งบประมาณแผนดิน 3,400,000 ลาน
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อาคารสถานทีส่ำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มีอาคารที่อยูในความ

ดูแลรับผิดชอบ จำนวน 2 อาคาร คือ  

 1. อาคารบรรณราชนครินทร หรือ หอสมุด เปนอาคาร 6 ช้ัน ดังน้ี 

 
 

  1.1 ช้ัน 1 ใหบริการยืม-คืน  บริการสมัคร-ตออายุสมาชิก  รับรองการปลดหน้ี  บริการตอบ

คำถามและชวยสืบคน  บริการวารสารและหนังสือพิมพ  บริการกฤตภาคและจุลสาร  บริการวารสารและ

หนังสือพิมพเย็บเลม  บริการวารสารและหนังสือพิมพลวงเวลา  บริการยืมระหวางหองสมุด  บริการ

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  และบริการสืบคนสารสนเดทศดวยคอมพิวเตอร (OPAC) 

 
  1.2 ช้ัน 2 ใหบริการหนังสือทั่วไป ปพิมพต้ังแตป พ.ศ.2540-ปจจุบัน  หนังสือภาษาไทย

หมวด 000 เบ็ดเตล็ด  100 ปรัชญา  200 ศาสนา  300 สังคมศาสตร  400 ภาษา  500 วิทยาศาสตร  

600  วิทยาศาสตรประยุกต  700 ศิลปะและการบันเทิง  นวนิยาย  เรื่องสั้น  บริการถายเอกสาร (เอกชน

ดำเนินการ) และบริการสืบคนสารสนเดทศดวยคอมพิวเตอร (OPAC) 
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  1.3 ช้ัน 3 ใหบริการ หนังสือทั่วไป ปพิมพต้ังแตป พ.ศ.2540-ปจจุบัน  หนังสือภาษาไทย

หมวด 800 วรรณคดี  900  ภูมิศาสตรประวัติศาสตร บริการหนังสือภาษาตางประเทศ หมวด 000-900 

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริการอินเทอรเน็ต  บริการฐานขอมูลซีดี-รอม มัลติมีเดีย และบริการสืบคน

สารสนเดทศดวยคอมพิวเตอร (OPAC) 

   
 

  1.4 ช้ัน 4 ใหบริการ หนังสือทั่วไป ปพิมพต้ังแตป พ.ศ.2530-พ.ศ.2539 หนังสือภาษาไทย

หมวด  000 เบ็ดเตล็ด  100 ปรัชญา  200 ศาสนา  300 สังคมศาสตร  400 ภาษา  500 วิทยาศาสตร  

600  วิทยาศาสตรประยุกต  700 ศิลปะและการบันเทิง  800 วรรณคดี  900  ภูมิศาสตรประวัติศาสตร 

หนังสืออางอิงภาษาตางประเทศและภาษาไทย  หองหนังสือวิทยานิพนธ   บริการหนังสือวิจัย  บริการ

หนังสือสิ่งพิมพรัฐบาล และบริการสืบคนสารสนเดทศดวยคอมพิวเตอร (OPAC) 

    
 

  1.5 ช้ัน 5 ใหบริการหองสมุดพยาบาลหมวด 610-619 หองสมุดกฎหมายหมวด 340-

349.99 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  และบริการสืบคนสารสนเดทศดวยคอมพิวเตอร 

(OPAC) 
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  1.6 ช้ัน 6 ใหบริการยืม – คืนโสตทัศนวัสดุ  บริการวีดิทัศน หองประชุม 

 

 
 2. อาคารนวัตปญญา สวนใหญเปนอาคารที่ใหบริการเก่ียวกับคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 ช้ัน ดังน้ี 

  2.1 ช้ัน 1 ประกอบดวยหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 5 

หอง  หองปฏิบัติการ IT Mall ใหบริการสืบคนสารสนเทศ การใชอินเทอรเน็ต การพิมพรายการ ตางๆ 

จำนวน 1 หอง หองอัจฉะริยภาพ  หองสำนักงานผูอำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

หองสำนักงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา หองซอมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร 
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  2.2 ช้ัน 2 ประกอบดวย หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร “หงสพันธ” หองประชุมเจริญพันธุ

วงศ  หองประชุมลักษณะงาม  หองปฏิบัติการทางภาษา  หองปฏิบัติการทางภาษา “วงษแกว” หองประชุม

โกวิทเช่ือมกลาง หองเรียนคอมพิวเตอร 
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  2.3 ช้ัน 4 หองรองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการ  หองปฏิบัติงานของเจาหนาที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.4 ช้ัน 5 หองประชุมเบญจกาญจน 
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รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานผูอำนวยการ 

ประจำปงบประมาณ 2561 
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ผลการดำเนนิงาน 

สำนักงานผูอำนวยการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดดำเนินการตามพันธกิจดานสนับสนุนการ

จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใตวิสัยทัศน “เปนศูนยกลางการเช่ือมโยงเครือขายใหเปนมหาวิยา

ลัยดิจิทัล กาวสูการเปนศูนยกลางการศึกษาอันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” สรุปผลการ

ดำเนินงานในปงบประมาณ 2561 ดังน้ี 

 งานบริหารสำนักงานผูอำนวยการ  มีหนาที่หลักในการประสานงานระหวางศูนยวิทย

บริการ  ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งรับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ  งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  งาน

พัฒนาบุคลากร  การบริหารความเสี่ยง  การจัดการความรู การประชุมของสำนักซึ่งไดรับงบประมาณ

ในการดำเนินงานทั้งสิ้น 811,900 บาท โดยการใชจายงบประมาณแยกตามแหลงงบประมาณ ดังน้ี 

 

ประเภท/งบประมาณ จำนวนงบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวนงบประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

จำนวนงบประมาณ

คงเหลือ 

รอยละของประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

งบประมาณแผนดิน 600,000 599,952.90 47.10 100 

งบรายได 211,900 208,875.00 3,025.00 98.57 

รวม 811,900 808,827.90 3,072.10 99.62 
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การใชจายงบประมาณจำแนกตามโครงการ 

 

 

กิจกรรม 

จำนวน

งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวน

งบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 

 

คงเหลือ คิดเปน

รอยละ 

1. โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

400,000 398,972.90 1,027.10 99.74 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะของสำนัก 

    วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไปสู 

    องคความเปนเลิศ 

 

130,000 

 

128,595.00 

 

1,405.00 

 

98.91 

3.โครงการอบรมเชิงป ฏิ บั ติการโปรแกรม

ประยุกตดานธุรการของบุคลากรสายสนับสนุน 

34,900 34,900.00 - 100 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและ 

   พัฒนาเว็บไซตดวยซอฟแวตโอเพนซอรส  

   (Open Source Software): โปรแกรม  

   Dspace รุนที่ 1 และรุนที่ 2 

 

50,000 

 

50,000.00 

 

- 

 

100 

5. การพัฒนาระบบคลังขอมูลผลงานวิชาการ  

   BRU รองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

50,000 

 

49,360.00 640.00 98.72 

งบประมาณป 2561

งบประมาณแผ่นดิน

งบรายได้

งบรายได 211,900 (26%)

งบประมาณแผนดิน 600,000 ( 74 %)
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6. โครงการประกวดเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

   บุรีรัมย 

47,000 47,000.00 - 100 

7. โครงการพัฒนาความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ 

   และเสรมิสรางศักยภาพของเกษตรกรดวย 

   เกษตรอัจฉริยะ (Smart  Farm) 

 

100,000 

 

100,000.00 

 

- 

 

100 

รวม 811,900 808,827.90 3,072.10 99.62 

 

การอบรมประชุมสัมมนา 

  ปจจุบันการใหบริการไดมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการไปสูการบริการแบบอัตโนมัติ   

โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการมากขึ้น  บุคลากรของสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  จำเปนตองมีการพัฒนาความรู  ความสามารถทันกับการเปลี่ยนแปลง ของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   และระบบการบริหารจัดการอ่ืน ๆ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ไดเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกลาวมาอยางตอเน่ือง จึงไดสนับสนุน  สงเสริมให

บุคลากร  ของสำนัก  เขารวมอบรม  สัมมนา  และรวมประชุม  ประสานความรวมมือกับหนวยงาน

ตาง ๆ  เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพการใหบริการ  และมนุษยสัมพันธที่ ดีตอเพ่ือนรวมงานและ

ผูรับบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปการอบรม  ประชุม สัมมนาและไป

ราชการของบุคลากร ต้ังแต 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 ดังน้ี 

 

สรุปการอบรม  ประชุม  สัมมนาและไปราชการของบุคลากร 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต้ังแต 1 ตุลาคม 2560 -30 กนัยายน 2561 

 

โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป สถานที่ ผูเขารวมประชุม 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 30 ต.ค -1 พ.ย..

60 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม 

นายสมศักดิ์  จีวัฒนา 

นางนลินทิพย  พิมพกลัด 

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝาย

บริการ ขายงานหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 1/2561 

7 - 8 พ.ย..60   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

นางศศิธร  แสงการ 

สัมมนา “ Hyper Converged and 

wireless Integrated 

Infrastructure for campus 

15-17 พ.ย. 60 จังหวัดนครราชสมีา นายณัฐพล  แสนคำ 
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system” 

การดำเนินกิจกรรมบนระบบ

เครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

การศึกษา 

17-19 ม.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายณัฐพล  แสนคำ  

นายรักเกียรติ  เสารวงศ 

นายพีระเมธี  ดวงนิล 

การดำเนินกิจกรรมบนระบบ

เครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

การศึกษา 

17-19 ม.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายอาณัติ  กึมรัมย 

นายพัฒนพงษ  จงปงเวง 

นายอดิสรณ  แกวดวง 

นางสาววีราพัชร  ปุญญพัฒนศิริ 

นายศิธศักดิ์  สมพร 

ศักยภาพบรรณารักษ เพ่ือพัฒนา

หองสมุดและสังคม 

25-27 ม. ค. 61 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นางสาวศศิธร  แสงการ 

แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพ่ือ

เปนมาตรฐานในการดำเนินงานระบบ

ฐานขอมูลสหบรรณานุกรม  

18-20  ก.พ 61 หองประชุมศาสตราจารย

ประเสริฐ ณ นคร  

นายวินิจ  จารึกดี 

นายศิธศักดิ์  สมพร 

การออกแบบและพัฒนาคลัง

สารสนเทศทองถิ่นดิจิทัล 

14-16 มี.ค.61 จังหวัดนครราชสมีา นางสาวนาฏนลนิ  บุญโชติวัฒน 

นางสาววอภิญา จันทรออน 

การออกแบบและพัฒนาคลัง

สารสนเทศทองถิ่นดิจิทัล 

21-23 มี.ค 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวเบญจมาศ  มีศรี 

นางวรรณิดา  อังกุลดี 

 

การพัฒนาความเข็มแข็งทาง

เศรษฐกิจและเสริมสรางศักยภาพของ

เกษตรกรดวยเกษตรฉัจฉริยะ 

25 ม.ย 61 ศูนยปฏิบัติการเรียนรูการศึกษา

หนองขวาง 

นายสมศักดิ์  จีวัฒนา 

นายวิชิต  จงคูณกลาง 

นายอาณัติ  กึมรัมย 

นายพัฒนพงษ  จงปตนา 

นายฉัตรพงษ  คำมาตย 
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โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป สถานที่ ผูเขารวมประชุม 

โครงการความรวมมือเพ่ือสรรหาและ

ใชงานทรัพยากรทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศประเภทฐานขอมูล

ออนไลน 

3-4 พ.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นางกิ่งแกว  ปะติตังโข 

อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร 9-11 พ.ค. 61 สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน

จังหวัดบุรีรัมย 

นายวัชรินทร  สวายประโคน 

การลงรายการตามมาตรฐานขอมูล

สหบรรณานุกรม 

9-11 พ.ค.61 มหาวิทยาลัยขอนแกน นายศิธศักดิ์  สมพร 

นายวินิจ  จารึกดี 

ประชุมคณะกรรมการฝายบริการ 

ขายงานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 

2/2561 

16-17 พ.ค. 61 จังหวัดมหาสารคาม นางศศิธร  บรรณารักษ 

ขออนุญาติเขารวมโครงการ 28-31 พ.ค. 61 จังหวัดตราด นายยุทนา  อาจทวี 

นายอดิสรณ  แกวดวง 

นางสาววีราพัชน  ปุญญพัฒนศิริ 

นายฐาปกรณ  เสียงวังเวง 

นายสนทนา  สัตตารัมย 

นายวิชิต  จงคูณกลาง  

รวมประชุมการดำเนินงานระบบ

จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส 

6-8 มิ. ย. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นายวัชรินทร  เม่ือประโคน 

นายธนาธิป  ปรีชารัมย 

อบรมสัมมนา 18-21 ธ.ค.  59 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นางสาวหยาดนภา  จีนประโคน 

รวมประชุมระกรรมการฝายบริการ

ขายงานหองสมุด 

23  ธ.ค. 59   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางศศิธร  แสงการ 

ศึกษาดูงาน 5-8 ม.ค. 60 จังหวัดเชียงราย นายยุทธนา  อาจทวีกุล 
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โครงการประกวดเว็บไซตหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย   

  มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดมีการพัฒนา

เว็บไซตของหนวยงานใหมีรูปแบบ  เน้ือหาขอมูล และองคความรูที่เปนประโยชน  มีความนาสนใจ 

ทันตอสถานการณและเปนปจจุบัน  นอกจากน้ียังสงเสริมใหหนวยงานไดมีการพัฒนาการใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอองคกรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  และเปนแนวทางการ

พัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเพ่ือรองรับการจัดอันดับอีกดวยจัดขึ้นระหวาง วันที่ 17-31 

กรกฎาคม 2561 ผลการประเมินดังน้ี 

1. หนวยงานระดับคณะ  

1.1 รางวัลชนะเลิศ ไดแก  คณะวิทยาศาสตร 

1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก  คณะครุศาสตร 

2. หนวยงานระดับสาขา  

2.1 รางวัลชนะเลิศ ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา  

                         คณะครุศาสตร 

2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก สาขาวิชานาฏศิลป 

2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก  สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

2.4 รางวัลชมเชยอันดับ 1 ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

                                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.5 รางวัลชมเชยอันดับ 2 ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

                                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.6 รางวัลชมเชยอันดับ 3 ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

                                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. หนวยงานระดับสำนัก/สถาบัน 

3.1 รางวัลชนะเลิศ ไดแก  สำนักงานตางประเทศ 

3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก  ศูนยวิทยบริการ 

                                       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.4 รางวัลชมเชยอันดับ 1 ไดแก สำนักงานอธิการบดี 

3.5 รางวัลชมเชยอันดับ 2 ไดแก สำนักงานบริการทางวิชาการ 

3.6 รางวัลชมเชยอันดับ 3 ไดแก งานอนุรักษพลังงาน  กองอาคารสถานที่และบริการ 

                                สำนักงานอธิการบดี 
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รับรางวัลหนวยงานระดับคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 

รับรางวัลหนวยงานระดับสาขาวิชา 
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รับรางวัลหนวยงานระดับหนวยงาน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมประยุกตดานธุรการของบุคลากรสายสนับสนุน”   

  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการโปรแกรมประยุกตดานธุรการของ

บุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ผูเขาอบรมจำนวน ๔๐ คน  อบรมในวันที่ 15 

มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหงสพันธ  อาคารนวัตปญญา   
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โครงการพัฒนาความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจและเสริมสรางศักยภาพของเกษตรกร 

 ดวยเกษตรอัจฉริยะ 

 เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent  Farm) เปนการทำเกษตรสมัยใหมใน

ยุคโลกาภิวัฒน ดวยการใชเทคโนโลยีที่มีความแมนยำสูงเขามาชวยในการทำงาน  โดยใหความสำคัญ

กับสิ่งแวดลอม  ปลอดภัยตอผูบริโภค  และใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด  มีเปาหมายเพ่ือผลผลิตจำนวน

มากที่ไดคุณภาพ  ในสถานการณแรงงานในประเทศที่พัฒนาแลวมีแรงงานในภาคการเกษตรลดลง คน

มีอายุมากขึ้น แตยังอยูในภาคเกษตร คนรุนใหมสนใจการทำเกษตรนอยลง  โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือใหการบริการทางวิชาการแกบุคคลทั่วไป  ใหผูเขารวมโครงการไดมีโอกาสพัฒนาความรูดาน

เกษตรอัจฉริยะที่ตรงกับความตองการของตนเอง เพ่ือใหผูเขารวมโครงการสามารถนำความรูที่ไดรับ

ไปใชประโยชนในการศึกษาและการปฏิบัติงานในปจจุบัน และตอยอดไดอยางมีประสิทธิภาพ จำนวน 

ผูเขาอบรม จำนวน ๖๐ คน  จัดขึ้นในวันที่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๑ ณ ศูนยการเรียนรูหนองขวาง 

ตำบลพรสำราญ  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  และ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองปฏิบัติการ

หงสพันธ ช้ัน ๒ อาคารนวัตปญญา ผลการประเมินความพึงพอใจ ดานวิทยาการ อยูในระดับมาก คิด

เปนรอยละ ๘๘.๖๐ ดานความรูความเขาใจ อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๗๘๔๐ ดานการนำ

ความรูไปใชประโยชน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๘๗.๖๐ และดานประสิทธิภาพ อยูในระดับ

มาก คิดเปนรอยละ ๘๗.๘๐  
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โครงการประกวดภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมการประหยดัพลังงานสูมหาวิทยาลัยสีเขียว 

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดเล็งเห็น

ความสำคัญการประหยัดพลังงาน  การใชทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ  พรอมทั้งใหความรูและนำ

นำเก่ียวกับแนวทาง วิธีการประหยัดพลังงานเพ่ือเปนการปลูกฝงและสั่งสมความรู  ประสบการณใน

การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันสูมหาวิทยาลัยสีเขียว  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปน

กระบวนการผลิตหนังสั้นเปนเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกและสรางความตระหนังในการประหยัด

พลังงานการ  เพ่ือเพ่ิมทักษะความรูดานการผลิตสื่อสรางสรรคใหแกนักศึกษา  ที่สนใจในการผลิตสื่อ

สรางสรรคเพ่ือเปนผลงานตัวเอง  ผลการพิจารณาจำนวน ๑๐ รางวัล  จากทั้งหมดที่สงผลงานเขารวม 

๓๐ เรื่อง ผลการพิจารณาภาพยนตรสั้นเพ่ือสงเสริมการประหยัดพลังงานสูมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 ๑. รางวัลชนะเลิศ โลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  ไดแกทีม  น้ำมันกาดแกง 

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โลรางวัลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดแกทีม  T.M.P. 

 ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตร ไดแก ทีมฉันจะเปนราชาโจรสลัดใหไดเลย 

 ๔. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร ไดแก 204 Studio 
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 ๕. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร ไดแก สายแคมม 

 ๖. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร ไดแก Once Upon a time 

 ๗. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร ไดแก ทีมเสียงสูง 

 ๘. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร ไดแก Smoothy garde 

 ๙. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร ไดแก JET 

 ๑๐. รางวัลชมเชย เกียรติบัตร ไดแก สุดเถียด 
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รายงานผลการดำเนินงานศูนยวิทยบริการ 

ประจำปงบประมาณ 2561 
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ผลการดำเนนิงาน 

ศูนยวิทยบรกิาร  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 ศูนยวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหนาที่จัดหาและพัฒนา

ระบบการใหบริการสื่อการเรียนรูตางๆ สำหรับนักศึกษา  คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการฯ ในรอบปงบประมาณ 2561 ศูนยวิทยบริการไดปฏิบัติหนาที่      

ที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุตามพันธกิจของหนวยงาน โดยไดรับงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 

3,722,000 บาท โดยการใชจายงบประมาณแยกตามแหลงงบประมาณ ดังน้ี 

 

ประเภท/งบประมาณ จำนวนงบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวนงบประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

จำนวนงบประมาณ

คงเหลือ 

รอยละของประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

งบประมาณแผนดิน 2,500,000.00 2,067,052.00 432,948.00 82.68 

งบรายได 1,222,000.00 804,321.00 417,679.00 65.82 

รวม 3,722,000.00 2,871,373.00 850,627.00 77.14 
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การใชจายงบประมาณจำแนกตามโครงการ 

กิจกรรม จำนวน

งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวน

งบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 

 

คงเหลือ คิดเปน

รอยละ 

1.โครงการบรหิารจัดการศูนยวิทยบริการ     

     1.1 เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรดาน ICT 56,000 55,874 126 99.77 

     1.2 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงาน

บริการสารสนเทศ (เจาหนาที)่ 

96,000 96,000 - 100 

     1.3 โครงการจัดหาวัสดุซอมบำรุงรักษา

หนังสือ 

100,000 99,912 88 99.91 

     1.4 บำรุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 300,000 - 300,000 100 

2.โครงการจัดหาหนังสือตำรา วารสาร และ

สิ่งพิมพตอเนื่อง 

    

     2.1 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานการ 2,500,000 2,067,052 432,948 82.68 

งบประมาณปี 2561

งบประมาณแผ่นดิน

งบรายได้

งบประมาณแผนดิน 2,500,000 (67%)

งบรายได 1,222,000 ( 33%)
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จัดหาเอกสารตำราสำหรับผูใช 

     2.2 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานการ

จัดหาตำราอิ เล็กทรอนิกสภาษาไทยและ

ตางประเทศ (e-book Thai and e-Book) 

 

150,000 

 

149,801 

 

199 

 

99.86 

     2.3 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงาน

วารสารละสิ่งพิมพตอเน่ือง 

300,000 183,817 116,183 61.12 

     2.4 จัดหาฐานขอมูลกฎหมาย 40,000 39,000 1,000 97.50 

3.โครงการสงเสริมประสิทธิภาพงานบริการชวย

คนควาแกบุคลากรและนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

 

50,000 

 

50,000 

 

- 

 

100 

4.โครงการกิจกรรมสงเสริมการอาน 

ของศูนยวิทยบริการ 

100,000 99,920 80 99.92 

5.โครงการ Book Fair และนิทรรศการสงเสริม

การอานของศูนยวิทยบริการ 

30,000 29,997 3 99.99 

รวม 3,722,000 2,871,373 850,627 77.14 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนทรัพยากรสารสนเทศท่ีจดัหาในปงบประมาณ 2561 
 
1. หนังสือ  (2,500,000 บาท) 

 1.1 หนังสือภาษาไทย         จำนวน   1,331  ช่ือเรื่อง   2,766  เลม 

 1.2 หนังสือภาษาตางประเทศ          จำนวน     288  ช่ือเรื่อง     288  เลม 

2. จัดหาหนงัสืออิเล็กทรอนกิส (e-Book)  (150,000 บาท) 

 2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย    จำนวน   53  ช่ือเรื่อง  106 เลม  

 2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาตางประเทศ   จำนวน   22  ช่ือเรื่อง  22 เลม 

(EBSCO) ฉบับซื้อขาด 
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3. วารสารและสื่อสิง่พิมพ  (300,000 บาท) 

 3.1 วารสารภาษาไทย         จำนวน   130  ช่ือเรื่อง   444  เลม 

 3.2 หนังสือภาษาตางประเทศ          จำนวน      9  ช่ือเรื่อง   181  เลม 

4. ฐานขอมูลกฎหมาย  (40,000 บาท) 

 

 ศูนยวิทยบริการ มีภารกิจในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอน  การวิจัยของคณาจารย  นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคล

ทั่วไป สำหรับในปงบประมาณ 2561 ศูนยวิทยบริการไดรับการจัดสรรงบประมาณ เงินงบประมาณ 

แผนดิน  2,500,000 บาท เพ่ือจัดหาสื่อการเรียนการสอน และสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Book) ดังน้ี 

 1. แหลงสืบคนฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย (Reference  Database) เปนฐานขอมูลเพ่ือ

อางอิงงานวิจัยจากโครงการบริการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ภายในโครงการพัฒนาเครือขายหองสมุด

ในประเทศไทย (Thailand) เปนเครือขายความรวมมือระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้ง

สวนกลางและสวนภูมิภาค ประกอบดวย 

                1.1ฐานขอมูล ABI/INFORM(tm) ที่ครอบคลุมที่สุดน้ีประกอบดวย ABI/INFORM 

Global, ABI/INFORM Trade and Industry และ ABI/INFORM Dateline ฐานขอมูลประกอบดวย

วารสารฉบับเต็ม ปริญญานิพนธ เอกสารรายงาน วารสารธุรกิจและเศรษฐกิจสำคัญ เชน Economist 

รายงานเฉพาะประเทศและเฉพาะอุตสาหกรรม และขอมูลที่ดาวนโหลดได ฐานขอมูลจากนานาชาติที่

ครอบคลุมชวยใหนักวิจัยมองเห็นภาพรวมองคกรและแนวโนมธุรกิจทั่วโลกที่ครบถวนสมบูรณ 

 

 
                     1 .2 ACM Digital Library :   เป น  ฐานขอมู ลทางด านคอมพิ วเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพตอเน่ือง จดหมายขาวและเอกสารการประชุม ที่จัดพิมพโดย

Association for Computing Machinery (ACM) เน้ือหาของเอกสารประกอบดวย  รายการ

บรรณานุกรม สาระสังเขป review และเอกสารฉบับเต็ม ต้ังแตป 1985-ปจจุบัน 

 

http://portal.acm.org/
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                    1.3 ProQuest Dissertation & Theses Global : เปนฐานขอมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรองจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย 

และแอฟริกา มากกวา 1000 แหง ประกอบไปดวยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธปริญญาเอกและ

ปริญญาโทต้ังแตป 1997 ถึงปจจุบัน ไมนอยกวา 1.1 ลานรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธไม

นอยกวา 2.4 ลานรายการ 

 

 
 
 
 
 
 

 
                    1.4 SpringerLink-Journal :   เปนฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรสุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 

ช่ือ ขอมูล 

ป 1997 –ปจจบัุน 

http://search.proquest.com/pqdtglobal
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                    1.5 Web of Science : เปนฐานขอมลูบรรณานุกรมและสาระสังเขปพรอมการ

อางอิงและอางถึง ที่ครอบคลมุสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร  สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร จาก

วารสารประมาณ 9,200 รายช่ือ ใหขอมูลต้ังแตป 2001-ปจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    1.6 American Chemical Society journal(ACS) : เปนฐานขอมูลที่รวบรวม

วิทยานิพนธระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ไดรับการ

รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป 
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ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกวา 1000 แหง ประกอบไปดวยเอกสารฉบับเต็มของ

วิทยานิพนธปริญญาเอกและปริญญาโทต้ังแตป 1997 ถึงปจจุบัน ไมนอยกวา 1.1 ลานรายการ และ

สาระสังเขปวิทยานิพนธไมนอยกวา 2.4 ลานรายการ 

 

 
 

 

                    1.7 Academic Search Complete : ฐานขอมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญและดี

ที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานขอมูลหน่ึง ประกอบดวยจำนวนวารสารที่มี

ขอมูลฉบับเต็มมากกวา 8,500 ช่ือเรื่อง ยอนหลังไปต้ังแตปค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ 

ไดแก : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร, การศึกษาชาติ

พันธุ&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร, กฎหมาย, วัสดุศาสตร, คณิตศาสตร, ดนตรี, เภสัชศาสตร, ฟสิกส, 

จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอ่ืน ๆ  

 

 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h
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                   1.8 H.W.Wilson (12 Subjects) : เปนฐานขอมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสาร

ฉ บั บ เต็ มครอบคลุ มทุ ก ส าขา วิช า ดั ง น้ี  Applied Science & Technology, Art ,Business, 

Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 

Sciences, Law, General Interest,Biological & Agricultural Science 

 

 

 
 

 

                    1.9 Sciencedirect : เปนฐานขอมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) 

จากวารสารของสำนักพิมพในเครือ Elsevier ประกอบดวย หนังสือและวารสารดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรการแพทย สามารถดูขอมูลยอนหลังต้ังแตป ค. ศ.1995 – ปจจุบัน 

 

 

 
 

 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?%20authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost%20&defaultdb=asf,aft,bai,eft,gft,hft,lft,llf,ofm,rgm,ssf
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                    1.10 IEEE/IET Electronic Library (IEL) : เปนฐานขอมูลเปนฐานขอมูลที่

รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล งขอมู ล  คือ  The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) แ ล ะ  The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่ ง ใน  IEL 

ประกอบดวยเอกสารมากกวา 1.2 ลานจากสิ่งพิมพมากกวา 12,000 ช่ือ 

 

 
 

 

                    1 .1 1  EBSCO Discovery Service Plus Full Text : เป น ฐ าน ข อ มู ล เป น

ฐานขอมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา เชน ศึกษาศาสตร ครุศาสตร ศิลปศาสตร นิเทศศาสตร วิทยาการ

จัดการ 
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                    1.12 Emerald Management : เปนฐานขอมูลเปนฐานขอมูล เป็นฐานขอมูล

ครอบคลุมสาขาวิชาทางดานการจัดการ ไดแก การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกล

ยุทธ 

 

 
 

 

 2. ฐานขอมูลออนไลน ที่ศูนยวิทยบริการบอกรับ เพ่ือใหบริการสืบคนกับ นักศึกษา  

บุคลากร  คณาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 

  2.1 วารสารออนไลน (e-Magazine) จำนวน 12  ช่ือเรื่อง  148  เลม แพรว, สุด

สั ป ด า ห ,  AMARIN BABY & KIDS,  LEMONDE, HEALTH CUISINE, WE, NATIONAL  

GEOGRAPHIC, บ า น แ ล ะ ส ว น , ROOM, My Home, Secret  แ ล ะ ชี ว จิ ต  สื บ ค น ที่  : 

http://www.naiin.com/e-magazines 

 

http://www.naiin.com/e-magazines
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  2.2 ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส(e-Book) iG Publishing มีเน้ือหาครอบคลุม

สาขาวิชาการบริหารและการจัดการธุรกิจ  เศรษฐศาสตร  การเมืองการปกครอง  ธรรมาภิบาล  

ศาสตรวาดวยการจัดการหองสมุด  เปนตน  สืบคนที่ :http://portal.igpublish.com/iglibrary/ 
 

 

 
 

 

 3. ฐานขอมลูมติชน  จำนวน   1  ฐาน 

  เปนฐานขอมูลกฤตภาคขาวออนไลน ใชสืบคนและติดตามขอมูลขาว เก่ียวกับขาวการ

สัมภาษณ บทความ บทวิเคราะห-วิจารณ ตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศโดยมีการจัดเก็บ

เปนหมวดหมู และหัวเรื่องตามหลักบรรณารักษศาสตร รวบรวมจากหนังสือพิมพมากกวา 26 ฉบับ 
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สามารถสืบคนผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยมีขอมูลยอนหลังต้ังแตป พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบัน มีขอมูล

ที่รวบรวมไวกวา 10 ลานระเบียน สามารถสืบคนไดที่  

สืบคนที่ : http://www.matichonelibrary.com/ 
 

 

 
 4.ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส  ebrary ครอบคลุมเน้ือหาในสาขาตางๆ เชน 

Anthropology,  Business & Economics, Computer & IT, Education, Engineering & 

Technology, Fine Arts, History, Language & Literature, Low, Life Sciences, Medicine, 

Physical Sciences, Psychology, Religion And Social Sciences.  

สืบคนที่ : http://site.ebrary.com/lib/brulib/home.action 
 

 
 

          5.ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส World Sciencetific  Publishing ครอบคลุมเน้ือหา   

สหสาขาวิชา เคมี  คอมพิวเตอร  เศรษฐศาสตร  การเงินและการธนาคาร วิศวกรรมศาสตร  

สิ่งแวดลอม  คณิตศาสตร เปนหนังสือตำรา จำนวน 6,000 ช่ือเรื่อง 

http://www.matichonelibrary.com/
http://site.ebrary.com/lib/brulib/home.action
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สืบคนที่ : http://www.worldsicentific.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 6. หนังสืออิเลก็ทรอนิกส (Electronic book/e-book) ศนูยวิทยบริการไดจัดซื้อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสภาษาไทย ปงบประมาณ 2561 จำนวน 53 ช่ือเรื่อง  หนังสือฟรี  408  ช่ือเรื่อง ช่ือ

เรื่องที่มีอยูแลว 811 ช่ือเรื่อง  รวมทั้งสิ้น 1,272 ช่ือเรื่อง สามารถเขาไปสืบคนไดไมจำกัดจำนวน  ผูใช

สามารถเปดอานหนังสือออนไลนได 24 ช่ัวโมง แตหากตองการยืมหนังสือตองสมัครสมาชิกกอน   

สืบคนที่ : http://www.2ebook.com/bru/ 
 

 

 
 

http://www.worldsicentific.com/
http://www.2ebook.com/bru/
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 7.       สืบคนที่ : http://bru.vlcloud.net/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 7. ฐานขอมลูกฎหมายออนไลน 
 

 

 
 

 

 8. วารสาร Thai-Journal  Citation Index Centre : THAIJO  

สืบคนที่ : https://www.tci-thaijo.org/ 
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 นอกจากน้ีศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขารวม

โครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัย (ThaiLIS) ซึ่งเปนเครือขายความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดำเนินการจัดทำฐานขอมูล

วิทยานิพนธ งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Thai  Digital Collection 

: TDC) เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัย (e-Research) วิทยานิพนธ (e-Theses) และเอกสารบทความของ

อาจารย  นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย และมหาวิทยาลัยในกลุม ThaiLIS ซึ่ง

ผูใชสามารถสืบคนขอมูลงานวิจัย  วิทยานิพนธฉบับเต็มของสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศผาน

เครือขายคอมพิวเตอรโดยสามารถสืบคนทางเครือขายอินเทอรเน็ต ผาน IP Address ของ

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือการใชทรัพยากร

รวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางมีประสิทธิภาพ สำหรับในปงบประมาณ 2561 สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป 2561 แผนงาน

งบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 37,500.00 บาท (สามหมื่นเจ็ดพัน

หารอยบาทถวน) ใหกับศูนยวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมย เพ่ือสนับสนุนการจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส วิทยานิพนธ จำนวน 250 

ช่ือเรื่อง สืบคนที่ : http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 
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จำนวนทรพัยากรสารสนเทศ ปงบประมาณ 2561 

          ขอมลูทรัพยากรที่ใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา บุคลากรและ

บุคคลทั่วไป 

1. หนังสือ 

- หนังสือภาษาไทย                                38,442  ช่ือเรื่อง       99,847  เลม 

- หนังสือภาษาตางประเทศ                        6,272  ช่ือเรือ่ง        7,892  เลม 

- อางอิง                                               4,877  ช่ือเรื่อง        9,506  เลม 

- วิทยานิพนธ                                         2,203  ช่ือเรื่อง        3,529  เลม 

- วิจัย                                                  2,598  ช่ือเรื่อง        3,131  เลม 

- สิ่งพิมพรัฐบาล                                      4,033  ช่ือเรื่อง       5,978  เลม 

- นวนิยาย เรื่องสั้น เด็กและเยาวชน               2,805  ช่ือเรื่อง       4,633  เลม 

- เอกสารหองจดหมายเหตุ                            147  ช่ือเรื่อง          269  เลม 

2. ฐานขอมูลออนไลน 

- ฐานขอมูลวิทยานิพนธออนไลน (ฉบับเต็ม) ThaiLis 1,986  รายการ 

- ฐานขอมูลออนไลน (สกอ.บอกรับ)   12  ฐาน 

-  ฐานขอมูลกฎหมายออนไลน    1  ฐาน 

-  ABI Inform Complete     1  ฐาน 

-  ACM Digital Library    1  ฐาน 

-  IEEE/IET Electronic Library (IEL)   1  ฐาน 

-  ProQuest Dissertations & Theses  1  ฐาน 

-  SpringerLink -Journal      1  ฐาน 
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-  Web of Science     1  ฐาน 

-  Academic Search Complete   1  ฐาน 

-  H.W.Wilson     1  ฐาน 

-  Communication & Mass Media Complete 1  ฐาน 

-  Computers & Applied Sciences Complete   

     (EBSCO Host - Academic Package)   1  ฐาน 

-  Education Research Complete   1  ฐาน 

-  ACS : American Chemical Society Journal 1  ฐาน 

-  Emerald Management    1  ฐาน 

-  ScienceDirect     1  ฐาน 

- ฐานขอมูล E-book ภาษาไทย (บอกรับเอง)  2  ฐาน 

-2ebook      1  ฐาน 

-vlcloud      1  ฐาน 

- ฐานขอมูล E-book ภาษาตางประเทศ (บอกรับเอง) 3  ฐาน 

-   iG Publishing     1  ฐาน 

-   eBrary       1  ฐาน 

-   World Scientific eBooks   1  ฐาน 

- ฐานขอมูลกฎหมายออนไลน    1  ฐาน 

- ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน    1  ฐาน 

- ฐานขอมูล E-magazine    1  ฐาน 

3. วารสารและสิ่งพิมพตอเน่ือง 

     3.1 วารสารบอกรับเปนสมาชิก 

          3.1.1 วารสารภาษาไทย  76  ช่ือเรื่อง 

          3.1.2 วารสารภาษาตางประเทศ  7  ช่ือเรื่อง 

     3.2 วารสารอภินันทนาการ 

          3.2.1 วารสารภาษาไทย  189  ช่ือเรื่อง 

          3.2.2 วารสารภาษาตางประเทศ  32  ช่ือเรื่อง 

     3.3 หนังสอืพิมพ 

          3.3.1 หนังสือพิมพภาษาไทย  12  ช่ือเรื่อง 

          3.3.2 หนังสือพิมพภาษาตางประเทศ  2  ช่ือเรื่อง 
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รายงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS 4 Module ดังน้ี 

 

     1. งานคนคืนสารสนเทศ OPAC Module (Online Public Access Catalog) 

     2. งานคนคืนสารสนเทศผานระบบอินเตอร (Web Gateway Module) 

 

  สถิติการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศผาน OPAC (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

 

  
OPAC 

Boolean 

OPAC 

Browse 

OPAC 

Keyword 

OPAC 

Control 

Number 

OPAC Auth 

Heading 

Keyword 

OPAC Search Statistics 
6,516 

 (2.27%) 

34,839 

(12.13%) 

50,669 

(17.65%) 

195,028 

(67.92%) 

77 

(0.03%) 

 

 

     3. งานวิเคราะหหมวดหมูและทำรายการสารสนเทศ (Cataloging Module) 
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      4. งานยมืทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Module) 

 

 
 

 

 



61 
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. 
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1. สถิติการใชงานฐานขอมูล สกอ. ประจำป 2561 (เดือน 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
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           การคนแบบ Full Text  Requests 
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           การคนแบบ Searches 
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บริการแท็บเล็ต (Tablets for E-Book) 

 

 

  หองสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ใหบริการการศึกษาคนควาสารสนเทศในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสสำหรับอาน E-Book ,   E-Journal และ E-Magazine เน้ือหาสาระหลากหลายเปน

หนังสือวิชาการ นวนิยาย อัตชีวประวัติ สารคดีและนิตยสารจากการคนควาทรัพยากรสารสนเทศผาน

สื่อดิจิตอล 

ขอปฏิบัติการใชงาน Tablet 

 1. ใชสำหรับคนควาทรัพยากรสารสนเทศออนไลน 

  2. หามเลนเกมส 

  3. หามเปดรูปภาพ หรือ Website ที่ไมเหมาะสม    

  4. งดสงเสียงดังหรือเปดเพลงรบกวนผูอ่ืน 

 5. ใช Tablet ดวยความระมัดระวัง  

  6. หามนำ Tablet ออกนอกพ้ืนที่ใหบริการโดยเด็ดขาด 

  7. หามต้ังรหัสผานใดๆ ในการใชงาน Tablet 

  8. เมื่อพบปญหาใดๆ จากการใชงานโปรดแจงเจาหนาที่ 
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โครงการกิจกรรมสงเสริมนสิัยการอาน 
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      ศูนยวิทยบริการไดจัดโครงการกิจกรรมสงเสริมนิสัยการอาน การสรางนิสัยรักการอาน

เปนเรื่องสำคัญเพ่ือการอานเปนทักษะที่จำเปนสำหรับการศึกษาหาความรู ควบคูกับทักษะอ่ืน  การ

อานเปนพ้ืนฐานที่สำคัญของการเรียนรูและการพัฒนาสติปญญาของคนในสังคม ความรูพฤติกรรม

และคานิยมตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหผูใชบริการเขาใชหองสมุด  ปลูกฝงนิสัยรักการอาน

ใหกับผูใชบริการ  บริการผูใชใหไดประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศของศูนยวิทยบริการไดอยาง

เต็มที่  สรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูใชบริการกับผูใชบริการ  โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒  มีนาคม – 

๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ผลการประเมินความพึงพอใจระดับมากที่สุด รอยละ ๙๒.๔๐  
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80 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบคนฐานขอมูลออนไลนตางประเทศของ สกอ. 

      ศูนยวิทยบริการ  ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบคนฐานขอมูลออนไลน

ตางประเทศของ สกอ. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรูความเขาใจแกอาจารย  พนักงาน  และ

เจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เกี่ยวกับการสืบคนฐานขอมูลออนไลนในตางประเทศ อบรมเชิง

ปฏิบัติการและฝกปฏิบัติทักษะการสืบคนฐานขอมูลออนไลนตางประเทศ และเพ่ือเพ่ิมความรูและ

ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูใชบริการ จัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑ มี

ผูเขารวมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก คิด

เปนรอยละ ๘๙.๖๐  
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รายงานผลการดำเนินงานศูนยคอมพิวเตอรและอนิเทอรเนต็ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 
 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหนาที่

จัดหาและพัฒนาระบบการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย สำหรับ

นักศึกษา  คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการฯ ในรอบ

ปงบประมาณ 2561 ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดปฏิบัติหนาที่      ที่ไดรับมอบหมายให

บรรลุตามพันธกิจของหนวยงาน โดยไดรับงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 7,051,300 บาท โดย

การใชจายงบประมาณแยกตามแหลงงบประมาณ ดังน้ี 

 

ประเภท/งบประมาณ จำนวนงบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวนงบประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

จำนวนงบประมาณ

คงเหลือ 

รอยละของประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

งบประมาณแผนดิน 300,000.00 300,000 - 100 

งบรายได 6,751,300.00 882,949 5,868,351 13.07 

รวม 7,051,300.00 1,182,949 5,868,351 16.77 
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การใชจายงบประมาณจำแนกตามโครงการ 

กิจกรรม จำนวน

งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวน

งบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 

 

คงเหลือ คิดเปน

รอยละ 

1.โครงการบรหิารจัดการศูนยคอมพิวเตอร     

     1.1 โครงการจัดหาวัสดุเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพซอมบำรุงและใหบริการ 

400,000 399,991 9 99.99 

     1.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการ 

100,000 99,118 882 99.12 

     1.3 โครงการบำรุงรักษาระบบบริการ

การศึกษาออนไลน 

596,900 209,720 177,460 35.13 

2.โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    

     2 .1  จั ดห าระบ บ ป อ งกั น ก าร โจม ตี

แอปพลิเคช่ัน (Web Application Firewall) 

1,500,000 - 1,500,000 - 

     2.2 จัดหาปองกันเครือขายรุนใหม (Next 

Generation Fiewall) 

4,190,000 - 4,190,000 - 

3.โครงการเพิ่มทักษะดานเทคโนโลยี 

ใหกับนักศึกษาและบุคลากร 

    

     3.1 โครงการสอบทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 

57,000 57,000 - 100 
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     3 .2  โค ร งก า ร อ บ ร ม ก า ร ใช ร ะ บ บ

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 

1 

60,000 60,000 - 100 

     3.3 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการ

สอนออนไลน 

40,000 40,000 - 100 

     3.4 โครงการติดตามและดูแลเว็บไซตของ

หนวยงาน 

53,200 53,200 - 100 

4. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

54,200 54,200 - 100 

รวม 7,051,300 1,182,949 5,868,351 16.77 

 

 

 

จำนวนเครือขายไรสายและจุดเชื่อตอ (Access Point)  

 

 ในปงบประมาณ 2561 ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาระบบ อินเทอรเน็ตไรสาย โดยปจจุบัน ใชระบบ wifi controller ใช

ควบคุมจัดการระบบ wifi จากศูนยกลางทำใหสามารถปรบัคาการใชงาน เชน เพ่ิมจำนวนหมายเลข 

ip และวิเคราะหจำนวนช่ือ เพ่ิมหรือลด ssid (ช่ือสัญญาณ wifi ที่กระจาย) จะบริการในช่ือ .BRU-

Wifi และ BRU-mobile มจีำนวนจุดเช่ือตอ 218 จุด ดังน้ี  

 

ลำดับ ตำแหนงอุปกรณใหบริการ ใหบริการ สัญญาณ 

1 อาคาร 1 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

2 อาคาร 1 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

3 อาคาร 1 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

4 อาคาร 1 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

5 อาคาร 1 ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

6 อาคาร 2 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

7 อาคาร 2 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 
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8 อาคาร 2 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

9 อาคาร 2 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

10 อารคารโรงยิมสและฟตเนส ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

11 อารคารโรงยิมสและฟตเนส ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

12 อารคารโรงยิมสและฟตเนส ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

13 อารคารโรงยิมสและฟตเนส ช้ัน 1-Outdoor .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

14 หอประชุมวิชชาอัตศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

15 หอประชุมวิชชาอัตศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

16 หอประชุมวิชชาอัตศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

17 หอประชุมวิชชาอัตศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

18 หอประชุมวิชชาอัตศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

19 หอประชุมวิชชาอัตศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

20 หอประชุมวิชชาอัตศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

 

 

ลำดับ ตำแหนงอุปกรณใหบริการ ใหบริการ สัญญาณ 

21 หอประชุมวิชชาอัตศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

22 หอประชุมวิชชาอัตศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

23 อาคาร 5 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

24 อาคาร 5 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

25 อาคาร 5 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

26 อาคาร 5 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

27 อาคาร 5 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

28 อาคาร 5 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

29 อาคาร 5 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

30 อาคาร 5 ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

31 อาคาร 5 ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

32 อาคาร 5 ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

33 อาคาร 6 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 
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34 อาคาร 6 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

35 อาคาร 6 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

36 อาคาร 6 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

37 อาคาร 6 ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

38 อาคาร 7 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

39 อาคาร 7 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

40 อาคาร 7 ช้ัน 2-Outdoor .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

41 อาคาร 7 ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

42 โรงแรมพนมพิมาน โซน B ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

43 โรงแรมพนมพิมาน โซน B ช้ัน 6 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

44 โรงแรมพนมพิมาน โซน A ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

45 โรงแรมพนมพิมาน โซน A ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

46 โรงแรมพนมพิมาน โซน A ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

47 โรงแรมพนมพิมาน โซน A ช้ัน 5 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

 

ลำดับ ตำแหนงอุปกรณใหบริการ ใหบริการ สัญญาณ 

48 โรงแรมพนมพิมาน โซน A ช้ัน 5 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

49 โรงแรมพนมพิมาน โซน A ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

50 โรงแรมพนมพิมาน โซน A ช้ัน 4 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

51 โรงแรมพนมพิมาน โซน A ช้ัน 6 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

52 โรงแรมพนมพิมาน โซน A ช้ัน 6 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

53 โรงแรมพนมพิมาน โซน A ช้ัน 4 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

54 โรงแรมพนมพิมาน โซน A ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

55 อาคาร 10 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

56 อาคาร 10 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

57 อาคาร 10 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

58 อาคาร 10 ช้ัน 6 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

59 อาคาร 10 ช้ัน 2-Outdoor .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

60 อาคาร 10 ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 
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61 โรงอาหาร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

62 โรงอาหาร ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

63 โรงอาหาร ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

64 โรงอาหาร ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

65 โรงอาหาร ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

66 อาคาร 12 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

67 อาคาร 12 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

68 อาคาร 12 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

69 อาคาร 13 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

70 อาคาร 13 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

71 อาคาร 13 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

72 อาคาร 13 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

73 อาคาร 13 ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

74 อาคาร 14 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

 

ลำดับ ตำแหนงอุปกรณใหบริการ ใหบริการ สัญญาณ 

75 อาคาร 14 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

76 อาคาร 14 ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

77 อาคาร 15 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

78 อาคาร 15 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

79 อาคาร 15 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

80 อาคาร 15 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

81 อาคาร 15 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

82 อาคาร 15 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

83 อาคาร 15 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

84 อาคาร 15 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

85 อาคาร 15 ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

86 อาคาร 15 ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

87 อาคาร 15 ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 
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88 อาคาร 15 ช้ัน 4 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

89 อาคาร 15 ช้ัน 4 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

90 อาคาร 15 ช้ัน 5 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

91 อาคาร 15 ช้ัน 5 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

92 อาคาร 15 ช้ัน 6 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

93 อาคาร 15 ช้ัน 7 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

94 อาคาร 15 ช้ัน 7 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

95 อาคาร 15 ช้ัน 7 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

96 อาคาร 15 ช้ัน 7 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

97 อาคาร 15 ช้ัน 8 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

98 อาคาร 15 ช้ัน 9 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

99 อาคาร 15 ช้ัน 9 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

100 อาคาร 15 ช้ัน 9 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

101 อาคาร 15 ช้ัน 9 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

 

ลำดับ ตำแหนงอุปกรณใหบริการ ใหบริการ สัญญาณ 

102 อาคาร 15 ช้ัน 10 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

103 อาคาร 15 ช้ัน 11 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

104 อาคาร 15 ช้ัน 12 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

105 อาคาร 15 ช้ัน 13 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

106 อาคาร 15 ช้ัน 14 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

107 อาคาร 15 ช้ัน 15 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

108 อาคาร 15 ช้ัน 15 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

109 อาคาร 15 ช้ัน 15 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

110 อาคาร 15 ช้ัน 15 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

111 อาคารสิ่งทอ ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

112 อาคารสิ่งทอ ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

113 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

114 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 
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115 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

116 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

117 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

118 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

119 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

120 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

121 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

122 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

123 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

124 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

125 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

126 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

127 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

128 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 4 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

 

ลำดับ ตำแหนงอุปกรณใหบริการ ใหบริการ สัญญาณ 

129 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 4 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

130 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 5 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

131 อาคารนวัตปญญา ช้ัน 4 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

132 อาคาร 18 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

133 อาคาร 18 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

134 อาคาร 18 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

135 อาคาร 18 ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

136 อาคาร 18 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

137 อาคาร 18 ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

138 อาคารเรียนคณะครุศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

139 อาคารเรียนคณะครุศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

140 อาคารเรียนคณะครุศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

141 อาคารเรียนคณะครุศาสตร ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 
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142 อาคารเรียนคณะครุศาสตร ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

143 อาคารเรียนคณะครุศาสตร ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

144 อาคารเรียนคณะครุศาสตร ช้ัน 4 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

145 อาคารเรียนคณะครุศาสตร ช้ัน 5 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

146 อาคารเรียนคณะครุศาสตร ช้ัน 5 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

147 อาคารเรียนคณะครุศาสตร ช้ัน 6 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

148 อาคารคณะครุศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

149 อาคารคณะครุศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

150 อาคารคณะครุศาสตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

151 อาคารคณะครุศาสตร ช้ัน 1-Outdoor .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

152 อาคารคณะครุศาสตร ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

153 อาคารคณะครุศาสตร ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

154 อาคารคณะครุศาสตร ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

155 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช้ัน A .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

 

ลำดับ ตำแหนงอุปกรณใหบริการ ใหบริการ สัญญาณ 

156 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

157 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

158 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

159 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

160 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

161 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช้ัน 4 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

162 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ช้ัน 5 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

163 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

164 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

165 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

166 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

167 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 1-Outdoor .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

168 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 
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169 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

170 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

171 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

172 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 4 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

173 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 5 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

174 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 5 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

175 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 6 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

176 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 7 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

177 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 7 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

178 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 8 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

179 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 9 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

180 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 9 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

181 อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา ช้ัน 10 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

182 อาคารโรงเรียนสาธิต ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

 

ลำดับ ตำแหนงอุปกรณใหบริการ ใหบริการ สัญญาณ 

183 อาคารสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

184 อาคารสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

185 อาคารสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

186 อาคารสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 1-Outdoor .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

187 อาคารสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

188 อาคารศูนยวิทยบริการ ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

189 อาคารศูนยวิทยบริการ ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

190 อาคารศูนยวิทยบริการ ช้ัน 2 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

191 อาคารศูนยวิทยบริการ ช้ัน 3 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

192 อาคารศูนยวัฒนธรรม ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

193 อาคารศูนยวัฒนธรรม ช้ัน 1 .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

194 อาคารศูนยวัฒนธรรม ช้ัน 1-Outdoor .BRU-Wifi, BRU-mobile, eduroam 

195 อาคาร หอพัก โซน A ช้ัน 1 BRUWIFI_ZoneA 
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196 อาคาร หอพัก โซน A ช้ัน 1 BRUWIFI_ZoneA 

197 อาคาร หอพัก โซน A ช้ัน 2 BRUWIFI_ZoneA 

198 อาคาร หอพัก โซน A ช้ัน 2 BRUWIFI_ZoneA 

199 อาคาร หอพัก โซน A ช้ัน 3 BRUWIFI_ZoneA 

200 อาคาร หอพัก โซน A ช้ัน 3 BRUWIFI_ZoneA 

201 อาคาร หอพัก โซน A ช้ัน 4 BRUWIFI_ZoneA 

202 อาคาร หอพัก โซน A ช้ัน 4 BRUWIFI_ZoneA 

203 อาคาร หอพัก โซน B ช้ัน 1 BRUWIFI_ZoneB 

204 อาคาร หอพัก โซน B ช้ัน 1 BRUWIFI_ZoneB 

205 อาคาร หอพัก โซน B ช้ัน 2 BRUWIFI_ZoneB 

206 อาคาร หอพัก โซน B ช้ัน 2 BRUWIFI_ZoneB 

207 อาคาร หอพัก โซน B ช้ัน 3 BRUWIFI_ZoneB 

208 อาคาร หอพัก โซน B ช้ัน 3 BRUWIFI_ZoneB 

209 อาคาร หอพัก โซน B ช้ัน 4 BRUWIFI_ZoneB 

 

ลำดับ ตำแหนงอุปกรณใหบริการ ใหบริการ สัญญาณ 

210 อาคาร หอพกั โซน B ชั้น 4 BRUWIFI_ZoneB 

211 อาคาร หอพกั โซน C ชั้น 1 BRUWIFI_ZoneC 

212 อาคาร หอพกั โซน C ชั้น 1 BRUWIFI_ZoneC 

213 อาคาร หอพกั โซน C ชั้น 2 BRUWIFI_ZoneC 

214 อาคาร หอพกั โซน C ชั้น 2 BRUWIFI_ZoneC 

215 อาคาร หอพกั โซน C ชั้น 3 BRUWIFI_ZoneC 

216 อาคาร หอพกั โซน C ชั้น 3 BRUWIFI_ZoneC 

217 อาคาร หอพกั โซน C ชั้น 4 BRUWIFI_ZoneC 

218 อาคาร หอพกั โซน C ชั้น 4 BRUWIFI_ZoneC 
 
 
 

ปริมาณการใชงานชองสญัญาณการสื่อสารผานระบบเครือขาย 
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ปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผูใชงานอินเทอรเน็ตและสาย 
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จำนวนผูใชงานอินเทอรเน็ตไรสาย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรบันกัศึกษาชัน้ปที่ ๑ 

      ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  ไดจัดโครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษาช้ันปที่ ๑ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชงานระบบสารสนเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๒- ๒๖ 

กรกฎาคม  ๒๕๖๑ มีผูเขารวมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๑๕ คน ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจใน

ภาพรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๘๕ เปนโครงการที่ตอเน่ืองทุกปการศึกษา ผลการติดตาม

พบวา นักศึกษาที่เขารับการอบรมทุกคนสามารถใชงานระบบสารสนเทศ ลงทะเบียน ดูเกรด ไดเปน

อยางดี 
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โครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบนอุปกรณ Raspberry Pi 

      ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดจัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศพระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งจัดอบรม “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุม

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสบนอุปกรณ Raspberry Pi” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนจาก

โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ไดพัฒนาความสามารถดานอิเล็กทรอนิกสและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  นักเรียนได

จัดทำสิ่งประดิษฐ  หรือโครงงานคอมพิวเตอร ซึ่งเปนกิจกรรมที่สอดคลองกันแนวพระราชดำริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประสงคใหนักเรียน/นักศึกษาไดฝกทักษะการคิด

วิเคราะห  แกปญหา การทำงานรวมกันเปนทีม จัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มี

ผูเขารวมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๕๗ คน ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด คิด

เปนรอยละ ๙๕.๒๐  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามพฒันาดูแลเว็บไซตของหนวยงาน 

      ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามพัฒนา

ดูแลเว็บไซตของหนวยงาน” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามการพัฒนาเว็บไซตของทุกหนวยงาน

เพ่ืออบรมผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานใหสามารถพัฒนาและดูเว็บไซตไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

สอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนตามมาตรฐานอุดมศึกษา

และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน กลยุทธที่ ๓ บุคลากรไดรับการพัฒนาทางดานวิชาการ  จัดขึ้น

ระหวางวันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๑  มีผูเขารวมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน ผูเขารวมอบรมมีความ

พึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๙๖.๒๐ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน 

     ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบ

การเรียนการสอนออนไลน” จัดขึ้นโดยมี วัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารยสามารถจัดทำเน้ือหา

ประกอบการสอนบทเรียนออนไลนและวิธีการที่เหมาสมกับการศึกษาและเพ่ือเผยแพรขอมูลใหเปน

ประโยชนตอสังคม และผูเรียน ผูสนใจสามารถเขามาศึกษาและเรียนรูดวยตนเอง เปนการกระตุน

การศึกษาตลอดชีวิต  จัดขึ้นระหวางวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 มีผูเขารวมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 

คน ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 81.6 
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โครงการสอบทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชัน้ปที่ ๔ 

      ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  ไดจัดโครงการสอบทักษะทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับนักศึกษาช้ันปที่ ๔ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือฝกฝนทักษะมาตรฐานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน และเพ่ิมพูนทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ

นักศึกษา จัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ถึง ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐ มีผูเขารวมอบรมจำนวน

ทั้งสิ้น ๒,๘๓๕ คน ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 

๘๕.๔๐ เปนโครงการที่ตอเน่ืองทุกปการศึกษา  
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รายงานผลการดำเนินงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

ปงบประมาณ 2561 
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ผลการดำเนนิงาน 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

  

 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ไดดำเนินการตามพันธกิจดานสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ภายใตวิสัยทัศน “เปนศูนยกลางการเช่ือมโยงเครือขายใหเปนมหาวิยาลัยดิจิทัล กาวสู

การเปนศูนยกลางการศึกษาอันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” สรุปผลการดำเนินงานใน

ปงบประมาณ 2561 ดังน้ี 

 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เปนงานบริการเครื่องเสียงและอุปกรณโสตทัศนูปกรณของหอง

ประชุม  หองบรรยาย บริการยืมคืนอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษา  บริการบันทึกภาพวีดีโอ/ภาพน่ิง 

พรอมตัดตอ และงานผลิตสื่อ ซึ่งไดรับงบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น 120,000 บาท โดยการใช

จายงบประมาณแยกตามแหลงงบประมาณ ดังน้ี 

 

ประเภท/งบประมาณ จำนวนงบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวนงบประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

จำนวนงบประมาณ

คงเหลือ 

รอยละของประมาณ

ที่ดำเนินงาน 

งบรายได 220,000 220,000 - 100 

รวม 220,000 220,000 - 100 

  

 

การใชจายงบประมาณจำแนกตามโครงการ 

 

กิจกรรม จำนวน

งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร 

จำนวน

งบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 

 

คงเหลือ คิดเปน

รอยละ 

1. จัดซื้อวัสดุเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย

เทคโนโลยีการศึกษา 

130,000 

 

130,000 

 

- 100 

2. โครงการผลติสื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย 30,000 30,000 - 100 
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3.ผลิตสื่อวันวานที่พากเพียรวันเกษียณที่ภาคภูม ิ 30,000 30,000 - 100 

4.โครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพ่ือการเรียนรู

ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

30,000 

 

30,000 

 

- 

 

100 

รวม 220,000 220,00 - 100 

 

 

 

 

โครงการผลิตวิดีทัศนแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  

 

 

 

ผลิตสื่อวันวานท่ีพากเพียรวันเกษียณท่ีภาคภูม ิ
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โครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพื่อการเรียนรูทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 

          รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดดำเนิน

โครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพ่ือการเรียนรูทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความสำคัญของการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน

ชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนและนักศึกษาผานระบบการเรียนออนไลนแบบเปดที่อนุญาตใหทุกคน

เขาถึงเน้ือหาที่มีคุณภาพไดอยางเสรี   จัดขึ้นวันที่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 มีผูเขารวมอบรม

จำนวนทั้งสิ้น 106 คน ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอย

ละ 91.80  
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