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รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

บทที่ 2 

ผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำปีงบประมาณ 2563
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รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

2.1 งบประมาณและโครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ในปีงบประมาณ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 4,887,143.25บาท (ส่ีล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) 
แบ่งเป็น งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 627,675.00บาท และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 
4,259,468.25 บาท โดยงบประมาณทั้งหมดจัดสรรตามหน่วยงานภายใน ทั้งหมด 5 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
และศูนย์ภาษา รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 งบประมาณและโครงการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 
2563 จำแนกตามหน่วยงานภายใน 

หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณทั้งหมด 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. สำนักงาน
ผู้อำนวยการ 

3 627,675.00 3 344,030.00 6 971,705.00 

2. ศูนย์วิทยบริการ - - 5 838,178.25 5 838,178.25 
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ - - 11 1,287,980.00 11 1,287,980.00 
4. ศูนย์เทคโนโลยี

การศึกษา 
- - 5 789,280.00 5 789,280.00 

5. ศูนย์ภาษา - - 4 1,000,000.00 4 1,000,000.00 
รวม 3 627,675.00 31 4,259,468.25 31 4,887,143.25 

 
2.1.1 งบประมาณและโครงการสำนักงานผู้อำนวยการ ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานผู ้อำนวยการ ได้ร ับจัดสรรงบประมาณทั ้งหมด 
971,705 บาท แบ่งเป็น งบประมาณแผ่นดิน 627,675 บาท และงบประมาณเงินรายได้ 344,030
บาท จำนวนท้ังส้ิน 6 โครงการ รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 งบประมาณและโครงการสำนักงานผู้อำนวยการ ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 

งบประมาณเงินรายได้ 344,030 
1 630025018 บริหารและพัฒนาอาคารสถานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
300,340 

2 630025019 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,690 
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ลำดับ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 

3 630025020 
 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
40,000 

งบประมาณแผ่นดิน 627,675 
4 630225018 บริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 338,978 

5 630225014
  

จัดอบรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

16,200 

6 630225053 บริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 272,497 
รวม 971,705 

 
2.1.2 งบประมาณและโครงการศูนย์วิทยบริการ ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิทยบริการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นงบประมาณเงิน
รายได้ท้ังหมด 838,178.25 บาท จำนวนท้ังส้ิน 5 โครงการ รายละเอียดตามตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 งบประมาณและโครงการศูนย์วิทยบริการ ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 630025027
  

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์
ของศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

250,742.25 

2 630025028
  

จ้างเหมาบริการติดต้ัง ถ่ายโอนข้อมูล และอบรมการใช้งานโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ 

480,000.00 

3 630125008
  

บริหารจัดการเพ่ือพัฒนางานบริการภายในศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

57,436.00 

4 630125009  

ประชุมข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30,000.00 

5 630125010
  

จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์
ของศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

20,000.00 

รวม 838,178.25 
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2.1.3 งบประมาณและโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 
ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นงบประมาณเงิน

รายได้ท้ังหมด 1,287,980 บาท จำนวนท้ังส้ิน 11 โครงการ รายละเอียดตามตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 งบประมาณและโครงการศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 630025021 ค่าสาธารณูปโภค 174,865.00 

2 630025022 บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 65,000.00 

3 630025023 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   250,000.00 
4 630025024 ซ่อมบำรุงเครือข่ายและคอมพิวเตอร์   470,135.00 
5 630025025

  

อบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรบันักศึกษาปี
การศึกษา2563  

40,000.00 

6 630025026 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ   126,000.00 
7 630125005 จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ     100,000.00 
8 630125006 พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสอบวัด

ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านคอมพิวเตอร์ (Exit-Exam)  
53,480.00 

9 630125007 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.)  2,000.00 
10 630325002 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาโท 3,500.00 
11 630425002 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาเอก 3,000.00 

รวม 1,287,980 

 
2.1.4 งบประมาณและโครงการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ท้ังหมด 789,280 บาท จำนวนท้ังส้ิน 5 โครงการ รายละเอียดตามตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5 งบประมาณและโครงการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 630025033 จัดซื้อครุภัณฑ์งานนวัตกรรมการศึกษา 369,890 
2 630025034 จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือปรับปรงุระบบเสียงห้องประชุมอาทิตย์ 97,500 
3 630025035 จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือปรับปรงุระบบเสียงหอประชุมขุมทองวิไล 40,000 
4 630025036 ซ่อมบำรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ ์ 192,610 
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ลำดับ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 

5 630125011 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 89,280 
รวม 789,280 

2.1.5 งบประมาณและโครงการศูนย์ภาษา ปีงบประมาณ 2563 
ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์ภาษา ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นงบประมาณเงินรายได้

ท้ังหมด 1,000,000 บาท จำนวนท้ังส้ิน 4 โครงการ รายละเอียดตามตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6 งบประมาณและโครงการศูนย์ภาษา ปีงบประมาณ 2563 

ลำดับ 
หมายเลข 
โครงการ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 630025029 พัฒนานักศึกษาสู่สากล 400,000 
2 630025030 ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ EXIT- EXAM สำหรับนักศึกษาชั้นปี

สุดท้าย 
500,000 

3 630025031 อบรมและสอบทักษะภาษาต่างประเทศ 88,000 
4 630025032 ทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปี

ที่ 1 
12,000 

รวม 1,000,000 
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2.2 ผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2.1 ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ของสำนักงานผู้อำนวยการ  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) หลักการและเหตุผล 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยหน่วยงานหลักอยู่ 4 หน่วยงาน คือ 

ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา และ 1 สำนักงาน 

คือ สำนักงานผู้อำนวยการ มีหน้าท่ีในการให้บริการการเรียนการสอนและให้บริการวิชาการสนับสนุน

ด้านนโยบายและภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ

บริหารจัดการ เช่น งานด้านฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย งานด้านการวางแผน งานทะเบียนและ

ประเมินผลงานพัสดุการเงิน งานด้านส่ือการเรียนการสอน และงานปฏิบัติการด้านภาษา ซึ่งมีอาคาร

สถานท่ี คือ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา อาคารศูนย์วิทยบริการ 

และอาคารข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อให้ดำเนินการตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดให้มีโครงการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนาอาคารสถานท่ี เพื่อบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากร และ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป 
2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 

การดำเนินโครงการ ประกอบด้วย  
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารและบุคลากร 
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
3. ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจ้างเหมาซ่อมต่าง ๆ 

3) งบประมาณ 
 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 300,340 บาท (สามแสนสามร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

1. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในการให้บริการ 
3. อาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์มีความสวยงามและมีความพร้อมในการใช้งาน 
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6) ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) หลักการและเหตุผล 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยหน่วยงานหลักอยู่ 4 หน่วยงาน คือ 
ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา และ 1 สำนักงาน 
คือ สำนักงานผู้อำนวยการ มีหน้าท่ีในการให้บริการการเรียนการสอนและให้บริการวิชาการสนับสนุน
ด้านนโยบายและภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการ เช่น งานด้านฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย งานด้านการวางแผน งานทะเบียนและ
ประเมินผลงานพัสดุการเงิน งานด้านส่ือการเรียนการสอน และงานปฏิบัติการด้านภาษา ซึ่งมีอาคาร
สถานท่ี คือ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา อาคารศูนย์วิทยบริการ 
และอาคารข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อให้ดำเนินการตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดให้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อบริหารงานในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมในการ

บริการและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 

 การดำเนินโครงการ ประกอบด้วย  

 1. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 
3) งบประมาณ 
 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 3,690 บาท (สามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีครุภัณฑ์ และมีความพร้อมในการให้บริการ
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รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

6) ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆท้ังภาครัฐ หรือเอกชน ได้มีการแข่งขันในการให้บริการค่อนข้าง

สูง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมีการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management: KM) ซึ่งเป็นกระบวนการรวบรวม จัดการ ความรู้ ความชำนาญ  ไม่ว่าความรู้นั้นจะ

อยู่ในคอมพิวเตอร์ ในเอกสาร หรือในตัวบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการให้บุคลากรได้รับความรู้

และแลกเปลี่ยนความรู้  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิม โดยให้เกิดประสบการณ์และ

ความชำนาญเพิ่มขึ้น  การจัดการ ความรู้เป็น กระบวนการบริหารรูปแบบใหม่ท่ีเน้นในด้านการพัฒนา

กระบวนงานควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยทุกกระบวนงานจะต้องสัมพันธ์กับความคิด

สร้างสรรค์ ท่ีเป็นผลมาจากการขยายวง และการประสานความรอบรู้รวมถึงการฉลาดคิดไปตลอดท่ัว

ทั้งองค์กรอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเท่ากับว่า องค์กรที่มีการบริหารจัดการความรู้นี้อย่างเป็นระบบ ก็จะเกิด

เป็นโอกาสอันสำคัญต้องการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่เปี ่ยมไปด้วยการทำงานอย่างฉลาดคิดและ

สร้างสรรค์ในที่สุด ทำให้องค์กรนั้นสามารถเผชิญกับการแข่งขันและการ เปลี่ยนแปลงในทุก  ๆ 

รูปแบบ และสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั ้งมวลได้เป็นอย่างดี หน่วยงานจึงต้องมีการพัฒนาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และปรับตัวให้ทันต่อสภาวะของการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสถานการณ์

และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  การจัดการความรู้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้

องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านความรู้  ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีท่ี

บุคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีว ิต และเพิ ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็ นการพัฒนา

ความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่น ๆ ในองค์กร และนำความรู้ไปปรับใช้กับ

งานท่ีทำอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการ พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงมีโครงการ การ

จัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้

บุคคลากรนำความรู้และประสบการณ์มาจัดการความรู้อย่างเป็นระบบตามกระบวนการจัดการความรู้

และนำความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนหรือหน่วยงานอื่นๆได้รับ

รู้ และเพื่อให้บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้นำ

ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป  
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2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 
     สำนักว ิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเน ินโครงการ การจัดการความรู้  
(Knowledge Management) ในเรื ่อง กระบวนการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาสู่
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 B2  
 การประชุมครั้งที ่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อให้บุคลาการได้เข้าใจความหมายและ
ความสำคัญของมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR และร ่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 การประชุมครั ้งที ่ 2 วันที ่ 12 พฤษภาคม 2563 ทบทวนแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และจัดทำเป็นคู ่มือกระบวนการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสู ่มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 B2 สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
3) งบประมาณ 

งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

 1. ได้กระบวนการจัดการความรู้ อย่างเป็นระบบ 

 2. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความสามารถและเข้าใจการ

จัดการความรู้ 
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

6) ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) หลักการและเหตุผล 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยหน่วยงานหลักอยู่ 4 หน่วยงาน คือ 

ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา และ 1 สำนักงาน 

คือ สำนักงานผู้อำนวยการ มีหน้าท่ีในการให้บริการการเรียนการสอนและให้บริการวิชาการสนับสนุน

ด้านนโยบายและภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ

บริหารจัดการ เช่น งานด้านฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย งานด้านการวางแผน งานทะเบียนและ

ประเมินผลงานพัสดุการเงิน งานด้านส่ือการเรียนการสอน และงานปฏิบัติการด้านภาษา ซึ่งมีอาคาร

สถานท่ี คือ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา อาคารศูนย์วิทยบริการ 

และอาคารข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อให้ดำเนินการตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดให้มีโครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากร และจัดซื้อจัดจ้าง

วัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  

2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 
 การดำเนินโครงการ ประกอบด้วย  
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารและบุคลากร  
 2. ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าครุภัณฑ์ 
3) งบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน 338,978 บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

1. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในการให้บริการ 

      3. อาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์มีความสวยงามและมีความพร้อมในการใช้งาน 
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6) ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

โครงการจัดอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนางาน สำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) หลักการและเหตุผล 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานให้บริการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนแก่นักศึกษาและอาจารย์ และในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเพื่อให้การ
บริการการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งบุคลากรจะต้องมีการพัฒนา
ความรู้และทักษะอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้การบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิผลมากที่สุด  ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการอบรม
บุคลากรเพื่องานบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
และทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
3) งบประมาณ 
 งบประมาณแผ่นดิน 16,200  บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 

4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 
1. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้และทักษะในการพัฒนางาน 

6) ภาพกิจกรรม 
   อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า | 49 

รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) หลักการและเหตุผล 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยหน่วยงานหลักอยู่ 4 หน่วยงาน คือ 
ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา และ 1 สำนักงาน 
คือ สำนักงานผู้อำนวยการ มีหน้าท่ีในการให้บริการการเรียนการสอนและให้บริการวิชาการสนับสนุน
ด้านนโยบายและภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการ เช่น งานด้านฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย งานด้านการวางแผน งานทะเบียนและ
ประเมินผลงานพัสดุการเงิน งานด้านส่ือการเรียนการสอน และงานปฏิบัติการด้านภาษา ซึ่งมีอาคาร
สถานท่ี คือ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา อาคารศูนย์วิทยบริการ 
และอาคารข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อให้ดำเนินการตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดให้มีโครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากร และจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  
2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 

การดำเนินโครงการ ประกอบด้วย  
  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารและบุคลากร  
  2. ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว  
3) งบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน 272,497 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันส่ีร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

1. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในการให้บริการ 

      3. อาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์มีความสวยงามและมีความพร้อมในการใช้งาน 
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6) ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

2.2.2 ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ของศูนย์วิทยบริการ  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์วิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  

1) หลักการและเหตุผล 

 ศูนย์วิทยบริการเป็นห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและ
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความทันสมัย สะดวกสบายสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ปัจจุบันศูนย์วิทยบริการถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการพื้นท่ีการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศมีหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e – 
Journal) จะสามารถให้บริการผู้ใช้ระบบออนไลน์ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ทุกท่ี  ทุกเวลา ศูนย์วิทยบริการจึง
จำเป็นต้องมีการจัดซื้อ จัดหา  ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้   ท้ังนักศึกษาภาค
ปกติ  ภาคพิเศษ และท้ังในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมท้ังอาจารย์และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 
2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 
 1. ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร ตำรา  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
โสตทัศนวัสดุ วีซีดี ดีวีดuซีดีรอม ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูล แถบแม่เหล็ก 
วัสดุซ่อมหนังสือ วัสดุสำนักงาน ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ 
 2. ค่าฐานข้อมูล Matichon e-library 1 ปี 
 3. ค่าฐานข้อมูล E-book (EBSCO)  
 4. ค่าฐานข้อมูล E-book (GALE) 
3) งบประมาณ 

 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 250,742.25  บาท  (สองแสนหา้หม่ืนเจ็ดร้อยส่ีสิบสองบาทยี่สิบ
ห้าสตางค์) 
 

4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 บุคลากรศูนย์วิทยบริการ  
  

5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 
 1. มีทรัพยากรสารสนเทศไว้ให้บริการในศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 
           2. มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

6) ภาพกิจกรรม 

 

ฐานข้อมูล Matichon e-library 

 

ฐานข้อมูล E-book (EBSCO) 
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

โครงการ จ้างเหมาบริการติดต้ัง ถ่ายโอนข้อมูล และอบรมการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
  

1) หลักการและเหตุผล 
ด้วยศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ให้บริการการ ยืม-คืน การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเพื่ออำนวย
ความสะดวกแกผู้ใช้บริการ ซึ่งระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้อยู่ปัจจุบันนั้น ใบอนุญาตการใช้งานได้
หมดอายุลงเมื่อปี พ.ศ. 2559 และตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยยกเลิกการให้บริการบำรุงรักษา
ระบบดังกล่าวแล้ว ทำให้โปรแกรมขาดการบำรุงรักษามานาน ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว กระทบกับการ
ให้บริการ ยืม-คืน การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การลงทะเบียนหนังสือ การเรียนการสอนและการ
วิจัย ส่งผลต่อผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 ดังนั้นศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดหาโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อมารองรับการให้บริการ แต่ทางศูนย์วิทยบริการ ไม่มีความเช่ียวชาญในการ
ติดต้ังโปรแกรม การถ่ายโอนข้อมูลและการกำหนดค่าต่าง ๆ ของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ จึงต้อง
จ้างบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในการให้บริการติดโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ มาดำเนินการติดต้ัง ถ่าย
โอนข้อมูลและฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  
2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 
 จ้างเหมาบริการติดต้ังโปรแกรม ถ่ายโอนข้อมูล และอบรมการใช้งานโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ 
3) งบประมาณ 
 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 480,000 บาท (ส่ีแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 บุคลากรศูนย์วิทบริการ  
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

1.  ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์วิทยบริการ มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
2.  มีระบบสนับสนุนการนำเข้าไฟล์ทรัพย์สินดิจิทัล (IR Backend) เชื ่อมโยงกับระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ 
6) ภาพกิจกรรม 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 
 
 
 



หน้า | 55 

รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานบริการภายในศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  

1) หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์วิทยบริการเป็นห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและ

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ที ่มีความทันสมัย สะดวกสบายสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ปัจจุบันศูนย์วิทยบริการถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการพื้นท่ีการเรียนรู้ต่างๆ รวมไปถึงการปรับปรุงและซ่อมบำรุง
พื้นท่ี  ห้องต่างๆ ให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ให้ทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ท่ีมาใช้บริการ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการสารสนเทศ
แก่ผู้ใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการจึงต้องมีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และส่ิงอำนวยความสะดวก เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการภายใน ศูนย์วิทยบริการ และห้องสมุดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัด
ขอนแก่น  
2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 
 1. ค่าล่วงเวลาสำหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเวลาเปิดให้บริการนอกเวลาราชการแบ่งออกเป็น 
2 ช่วงเวลา คือ เวลา 16.30 – 18.00 น. และ เวลา 16.30 – 20.30 น. 
 2. จัดหาจัดช่างมาดำเนินการเดินสาย HDMI ภายในห้องฉายภาพยนตร์ช้ัน 4 ศูนย์วิทย
บริการ 
 3. จัดซื้อสว่านไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุง 
 4. ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุซ่อมและวัสดุอื่นๆ 
 5. ค่าโทรศัพท์ ค่าแสตมป์ ค่าส่งธนานัติ ค่าจัดส่ง รสพ. 
3) งบประมาณ 

 งบภาคพิเศษ ป.ตรี (กศ.พ.) 57,436 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 บุคลากรศูนย์วิทยบริการ 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 
 1. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในศูนย์วิทยบริการเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  2. ครุภัณฑ์ในสำนักงานใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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6) ภาพกิจกรรม 

ติดต้ังสาย HDMI เพิ่มเติมในห้องฉายภาพยนตร์ ช้ัน 4 ศูนย์วิทยบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่านไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานซ่อม บำรุง 
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โครงการประชุมข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

1) หลักการและเหตุผล 
    เน ื ่องด้วยศูนย์ว ิทยบริการ ได้เข ้าร ่วมข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 16 สถาบัน เพื่อสร้าง
ข่ายงานความร่วมมือพัฒนาการให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภายใต้แนวคิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันและช่วยเหลือกันในด้านการดำเนินงานห้องสมุดใน
ภาคอีสาน โดยมีข้อตกลงร่วมกันท่ีจะใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายหรือท่ีเรียกว่า (ISAN University 
Library Network : ISANULINET)   
 ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจและการประสานงานด้านการบริการสารสนเทศห้องสมุดของ
ข่ายงานฯ ให้เกิดการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายบริการ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือข่ายงาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุม
ท้ังหมด 16 สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรศูนย์วิทยบริการ 
2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 
 1. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Open Research Data” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ  วูวงศ์ 
 2. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานฯ ครั้งท่ี 1/2563 
3) งบประมาณ 
 งบภาคพิเศษ ป.ตรี (กศ.พ.) 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 คณะกรรมการฝ่ายงานบริการท้ังหมด 16 สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรศูนย์วิทยบริการ 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจและการประสานงานด้านการบริการสารสนเทศห้องสมุดของข่ายงาน
ฯ ให้เกิดการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดท่ีมีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้บริการ 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายบริการ 
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6) ภาพกิจกรรม 

ผู้ช่วยศาสตรารย์ ดร. เชาว์ อินใย ประธานเปิดการบรรยายพิเศษ  หัวข้อ “Open Research Data” 
 

วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Open Research Data” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ  วูวงศ์ 
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โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

1) หลักการและเหตุผล 
ศูนย์วิทยบริการเป็นห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศและ

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความทันสมัย สะดวกสบายสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ปัจจุบันศูนย์วิทยบริการถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการพื้นท่ีการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด ศูนย์วิทยบริการจึงจำเปน็ต้องมีการจัดซื้อ จัดหา  
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้  ท้ังนักศึกษาภาคปกติ  ภาคพิเศษ และท้ังใน
ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมท้ังอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 
 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร ตำรา  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
โสตทัศนวัสดุ วีซีดี ดีวีดี ซีดีรอม ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูล แถบแม่เหล็ก 
วัสดุซ่อมหนังสือ วัสดุสำนักงาน ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ 
3) งบประมาณ 
 งบภาคพิเศษ ป.ตรี (กศ.พ.) 20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 บุคลากรศูนย์วิทยบริการ 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

1. มีทรัพยากรสารสนเทศไว้ให้บริการในศูนย์วิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 
           2. มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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6) ภาพกิจกรรม 

 

ทรัพยากรโสตวัสดุบริการห้องฉายภาพยนตร์ช้ัน 4 ศูนย์วิทยบริการ 
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2.2.3 ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ของศูนย์คอมพิวเตอร์  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการค่าสาธารณูปโภค 

1) หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไป

อย่างมี ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงจำเป็นต้องมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที ่มี

ประสิทธิภาพไว้สำหรับใช้งาน 

2) กิจกรรม/การดำเนินโครงการ 

การดำเนินงานโครงการค่าสาธารณูปโภค ใช้จ่ายในด้านค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีจำเป็น
สำหรับการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ รายละเอียดดังนี้ 

1. ค่าบริการ  ISDN  PRI(M1) หมายเลข  042808000 
2. ค่าโทรศัพท์พื้นฐานหมายเลข  042-811072 
3. ค่าบริการโดเมนเนม www.lru.ac.th 
4. ค่าบริการ  ssl (lru.ac.th) 
5. ค่าบริการ  วงจร Internet Broadband 300 Mbps/300 Mbps  

3) งบประมาณ 
การดำเนินงานโครงการค่าสาธารณูปโภค  งบประมาณ  174,865  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ด

หมื่นส่ีพันแป็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 

4) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความพึงพอใจต่อการใช้

บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและศูนย์คอมพิวเตอร์ 

5) ภาพกิจกรรม 

 

 

 

http://www.lru.ac.th/
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โครงการบำรุงรักษาเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า 

1) หลักการและเหตุผล 
ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และอาคารศูนย์

ข้อมูลสารสนเทศ  ซึ่งจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด  เพื่อให้พร้อมรองรับการ

ให้บริการตลอดเวลา ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและ

พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) กิจกรรม/การดำเนินโครงการ 
การดำเนินงานโครงบำรุงรกัษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  และ

อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  จำนวน  1  ระบบ 
3) งบประมาณ 

การดำเนินงานโครงบำรุงรกัษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  งบประมาณ  65,000 บาท (หกหมื่นห้า

พันบาทถ้วน) 

4) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายสามารถใช้ประโยชน์จากบริการเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

5) ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

โครงการบำรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศประจำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์  ได้ดำเนินการขอเข้าใช้อาคารข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)  

ภายในอาคารมีส่วนประกอบของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบเครือข่าย, ระบบปรับอากาศ, ระบบสำรอง

ไฟฟ้า, ระบบอัคคีภัย ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบป้องกันน้ำรั่วซึม เป็นต้น  แต่ในขณะเดียวกันระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว      ที่ให้บริการนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและ

หน่วยงานภายนอก  ซึ่งจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกำหนด  เพื่อให้พร้อมรองรับการ

ให้บริการตลอดเวลา ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและ

พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) กิจกรรม/การดำเนินโครงการ 
การดำเนินงานโครงบำรุงรกัษาเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ดำเนินการ

บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  จำนวน  2  เครื่อง 
3) งบประมาณ 

การดำเนินงานโครงบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  งบประมาณ  

250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

4) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

ผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายสามารถใช้ประโยชน์จากบริการเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

5) ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

โครงการซ่อมบำรุงเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 

1) หลักการและเหตุผล 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และให้บริการ
ห้องปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์ เมื่อระบบหรืออุปกรณ์ ชำรุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้ ทางศูนย์ฯจะต้อง ทำ
การซ่อมแซม แก้ไข ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิม เพื่อบริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาหาความรู้ 
การค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
2) กิจกรรม/การดำเนินโครงการ 
 เพื่อให้บริการ สนับสนุน การเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ และความ

พร้อมของการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

3) งบประมาณ 

 การดำเนินงานโครงบำรุงรกัษาเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  งบประมาณ  

470,135 บาท  (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

4) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ การเรียนการสอน แก่อาจารย์และนักศึกษา ให้สูงขึ้น และ

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ระบบเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

5) ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

โครงการอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 

1) หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในยุคสมัยปัจจุบัน คงปฏิเสธกันไม่ได้ว่า เป็นยุคสมัยของข้อมูลข่าวสารท่ีดูเหมือนกับโลก

ในปัจจุบันถูกย่อให้เล็กลง จนทำให้สามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว   และ

แน่นอนว่าสิ่งที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ก็คงไม่พ้นเรื่องของการใช้

เทคโนโลยี การส่ือสารออนไลน์ และ Social Media รวมถึงภัยคุกคามต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใกล้ตัวเรา ด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เราก้าวทัน ยุคไอที ที่ล้ำสมัยมากขึ้น และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีการ

พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสื่อสาร การเมือง ธุรกิจการค้า หรือแม้กระท่ัง 

การศึกษา เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยท่ีสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาประเทศในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ในยุคนี้ที ่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดันไปพร้อม ๆ กัน  ซึ ่งเป็นการ ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ และส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

อย่างถูกต้อง ดังนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บริการเครือข่าย  

LRU และโปรแกรมประยุกต์ สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ท้ังนี้เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้ารับการ

อบรมเชิงปฏิบัติการได้ทราบถึงความสามารถ คุณสมบัติของการให้บริการพื้นฐานไปประยุกต์เพื่อใช้ใน

การเรียน  การศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวมทั้งเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาตนเองในอนาคตและเพิ่มระดับ

ความรู้ให้แก่นักศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลง สำหรับโลกไอทีท่ีไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะในทุกวันนี้จะมี

ส่ิงใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

2) กิจกรรม/การดำเนินโครงการ 

การดำเนินงานโครงการอบรมนักศึกษาปีการศึกษา 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาท่ี

เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้  นักศึกษารับทราบเกี่ยวกับกฏระเบียบ พรบ.

ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์  โดยนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานบริการ

เครือข่าย รวมทั้งสามารถนำโปรแกรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยนักศึกษา

มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการเรียน

การสอน  นักศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ได้   รวมทั้งเป็นการ

พัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ทันยุค ทันสมัย และสอดคล้องกับแผนการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย   
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รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม 
1.  การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. การติดต้ัง LRU Certificate สำหรับใช้งาน  Wi-Fi   
3. การใช้งาน Web Mail   
4. การใช้งาน Google Drive   
5. การใช้งาน LRU OpenVPN Client 
6. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.

2560  
7. การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และระบบบริการการศึกษา 
8. การใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

3) งบประมาณ 

การดำเนินงานโครงการอบรมนักศึกษาปีการศึกษา2563  ใช้งบประมาณ  40,000  บาท  (ส่ี

หมื่นบาทบาทถ้วน) 

4) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะและสามารถใช้งานเครือข่าย  สามารถประยุกต์การใช้งาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการ  และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และรับทราบกฏระเบียบได้อย่าง
ถูกต้อง  รวมทั้งมีการใช้คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการอย่างคุ้มค่า  โดยเกิดภาพลักษณ์ในการใช้
เครือข่ายนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบ  ซึ่งเป็นการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการ
บริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน 
5) ภาพกิจกรรม 

อยู่ระหว่างการดำเนินการ (เปิดภาคเรียน 29 มิถุนายน 2563) 
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รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 

1) หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้การทำงาน

ทุกอย่างจำเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการทำงาน 

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ก็เช่นกัน เพื่อการทำงานที่เป็นมาตรฐานอันดีและมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงได้เสนอโครงการนี้เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ดำเนินการทำบัตรได้รวดเร็วและสามารถใช้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้   

2) กิจกรรม/การดำเนินโครงการ 
การดำเนินงานโครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี  RFID  ให้กับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  กศ.พ.  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  จ.เลย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ
บัตรประจำตัวนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี  RFID  โดยดำเนินการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์บัตร หมึกพิมพ์ วสัดุ
สนับสนุนระบบจดัท ำบตัรประจ ำตวันักศกึษำและวสัดุอื่นๆ โดยมีรายละเอียดกำหนดการดำเนิน
กิจกรรมจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
3) งบประมาณ 

จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  งบประมาณ  126,000  บาท  จัด

ทำบััตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) งบประมาณ 2,000 บาท จัดทำบัตร

นักศึกษำระดับปริญญำโท งบประมาณ 3,500 บาท จัดทำบัตรนักศึกษาระดับปริญญาเอก  

งบประมาณ 3,000  บาท 

4) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

นักศึกษาได้รับบริการทำบัตรนักศึกษาที่สะดวก และรวดเร็ว  บัตรนักศึกษามีคุณภาพ
และเพียงพอต่อนักศึกษา บัตรนักศึกษาท่ีสามารถใช้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้   
5) ภาพกิจกรรม 
 อยู่ระหว่างการดำเนินการ (เปิดภาคเรียน 29 มิถุนายน 2563) 
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โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปด้านคอมพิวเตอร์ (Exit-Exam) 

 

1)  หลักการและเหตุผล 

เพื่อพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และยกระดับ
ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษา และส่งเสริมการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้   
2)  กิจกรรม/การดำเนินโครงการ 

การดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปฯแบ่งการดำเนินการเป็นขั้นตอนคือ 
- ประชุมชี้แจงจัดทำประกาศ แต่งตั้งกรรมการการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

ด้านภาษาอังกฤษ  และด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   
-  การทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป  ด้านภาษาอังกฤษ  และด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา  2563   
3) งบประมาณ 

โครงการพัฒนาความรู ้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสอบวัดความรู้

ความสามารถท่ัวไปด้านคอมพิวเตอร์ (Exit-Exam)  จำนวนเงิน  53,480 บาท  (ห้าหมื่นสามพันส่ีร้อย

แปดสิบบาทถ้วน) 

4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 

-  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่ีจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563  

- นักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านและเข้ารับการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   

5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษามีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพิ ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ   
สามารถนำความรู้ที ่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด             
มีศักยภาพ  มีความสามารถแข่งขันได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  สามารถพัฒนาความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะของบัณทิตท่ีพึงประสงค์ 

 

6) ภาพกิจกรรม 

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ (เปิดภาคเรียน 29 มิถุนายน 2563) 
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โครงการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 

1) หลักการและเหตุผล 
เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน หากมีการติดต้ังซอฟต์แวร์ท่ีมีลิขสิทธิ์ท่ีถูกต้อง จะ

ได้รับการบริการจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในการ อัพเดท อัพเกรด ป้องกันปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ดังกล่าว ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลยจึงได้ดำเนินการจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง มาติดตั้งใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้การเรียน การสอน ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์   
2) กิจกรรม/การดำเนินโครงการ 

 จัดซื้อซอฟต์แวร์ Microsoft Office Pro Plus Edu-ALNG LicSAPK OLV E 1Y Acdmc 
Ent จำนวน 80 ชุด 
3) งบประมาณ 

การดำเนินงานโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
4) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

นักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีโปรแกรมท่ีถูกลิขสิทธิ์ไว้ใช้งาน 

5) ภาพกิจกรรม 

       อยู่ระหว่างการดำเนินการ (เปิดภาคเรียน 29 มิถุนายน 2563) 
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

2.2.4 ผลการดำเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรมของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานนวัตกรรมการศึกษา 
1) หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหน้าท่ีหลัก 
คือ การพัฒนางานนวัตกรรมการเรียนการสอน ซึง่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมทาง
การศึกษาให้ทันตามยุคสมัย เช่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบเปิดสำหรับมหาชน (LRU-
MOOC) การผลิตและตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ในมหาวิทยาลัยฯ การสร้างงานนวัตกรรมหรือการพัฒนาความรู้ในการจัดโครงการอบรมโดย
ใช้เครื่องมือ Internet of Things (IoT) เป็นต้น เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนให้แก่มหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง 
2) กิจกรรม/การดำเนินโครงการ 
 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการบริการด้านการเรียนการสอน
และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบท่ี 2 จำนวน 1 ชุด, 
เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 8 เครื่อง, เครื่องขยายและผสมสัญญาณเสียงประจำห้องเรียน 16 
เครื่อง, เครื่องขยายและผสมสัญญาณเสียงห้องประชุม 1 เครื่อง, ชุดส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้
สายจำนวน 3 ชุด และเครื่องผสมสัญญาณภาพ 1 เครื่อง ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อท้ังหมดเรียบร้อยแล้ว
3) งบประมาณรวม  
 การดำเนินงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่องานบรกิารด้านนวัตกรรมการศึกษา  (บ.กศ.)               
ใช้งบประมาณรวมทั้งส้ิน  จำนวน 369,890 บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมายการให้บริการ 
 คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 
 คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย จากการ
ให้บริการโดยครุภัณฑ์เพื่องานบริการด้านเทคโนโลยีการศึกษา การจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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6) ภาพกิจกรรม 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก อาคารวิชญาการ  
1) หลักการและเหตุผล 

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหน้าท่ีดูแล
ระบบเครื่องเสียงตามจุดกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก อาคาร
วิชญาการ ของมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดการประชุมบุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ และ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งชุดเครื่องเสียงท่ีให้บริการอยู่เดิมเป็นแบบวาง
ช่ัวคราวไม่เป็นระเบียบ ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา จึงเห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบ
เสียงห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก อาคารวิชญาการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานชุดเครื่อง
เสียงในการจัดประชุมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
2) กิจกรรม/การดำเนินโครงการ 
 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมอาทิตย์ กำลัง
เอก อาคารวิชญาการ ดังนี้ ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดต้ังบริเวณห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก อาคาร
วิชญาการ จำนวน 1 ชุด ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
3) งบประมาณรวม  
 การดำเนินงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก 
อาคารวิชญาการ (บ.กศ.) ใช้งบประมาณ จำนวน 97,500 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมายการให้บริการ 

คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั ้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้บริการระบบเครื่องเสียงบริเวณห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก อาคารวิชญาการ 
ได้อย่างสะดวกต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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6) ภาพกิจกรรม 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบเสียงหอประชุมขุมทองวิไล 
1) หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหน้าท่ีดูแล
ระบบเครื่องเสียงตามจุดกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งหอประชุมขุมทองวิไล ของมหาวิทยาลัย
ฯ มีการจัดการประชุมบุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ อยู่บ่อยครั้งซึ่งชุดเครื่องเสียงท่ีให้บริการอยู่เดิมระบบเสียงมีปัญหาเกิดเสียงสะท้อน
บ่อยครั้ง ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาจึงเห็นควรจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบเสียงหอประชุม
ขุมทองวิไลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานชุดเครื่องเสียงในการจัดประชุมต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
2) กิจกรรม/การดำเนินโครงการ 
 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบเสียงหอประชุมขุมทองวิไล 
ดังนี้ ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดต้ังท่ีหอประชุมขุมทองวิไล จำนวน 1 ชุด ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
3) งบประมาณรวม  
 การดำเนินงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบเสียงที่หอประชุมขุมทองวิไล        
(บ.กศ.) ใช้งบประมาณ จำนวน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมายการให้บริการ 
 คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั ้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 
 ผู ้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้บริการระบบเครื่องเสียงที่หอประชุมขุมทองวิไล ได้อย่างสะดวกต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

6) ภาพกิจกรรม 
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โครงการซ่อมบำรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
1) หลักการและเหตุผล 

 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานท่ี

ให้บริการส่ือการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียนรวม ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย ทำ

ให้ต้องมีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน การประชุม สัมมนา และซ่อมบำรุงรถ

มอเตอร์ไซค์สามล้อบรรทุกในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การบริการมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงต้องมีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บริการแก่

คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก

มหาวิทยาลัย อีกท้ังจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

2) กิจกรรม/การดำเนินโครงการ 
 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบำรุงส่ือการเรียนการสอน ส่ือ
โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน
เพื่อบริหารจัดการภายในสำนักงาน ทำให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ ซึ่งยังมีงบประมาณ
เหลือเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 
3) งบประมาณรวม  
 การดำเนินงานโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อซ่อมบำรุงสื ่อการเรียนการสอน (บ.กศ.)                 
ใช้งบประมาณรวมทั้งส้ิน  จำนวน 192,610 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมายการให้บริการ 
 คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั ้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย และบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 
 มีสื ่อการเรียนการสอนและสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อบริการอย่างเพียงพอให้แก่คณาจารย์ 
นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และมี
การใช้งานวัสดุอุปกรณ์สำนักงานในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และการซ่อมบำรุงให้อุปกรณ์ใช้งาน
ได้ 
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6) ภาพกิจกรรม 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
1) หลักการและเหตุผล 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ส่งผลทำให้การเรียน
การสอนไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถสร้างรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนได้หลากหลายมากขึ้น ท้ังนี้รวมถึงการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ดังนั้นศูนย์
เทคโนโลยีทางการศึกษา จึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
เรียนการสอนสำหรับอาจารย์และนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2) กิจกรรม/การดำเนินโครงการ 
 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
จำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ระบบ WordPress และ Google 
Scholar เพื่อสะสมและอ้างอิงผลงานวิชาการ งานวิจัย บทความต่าง ๆ ท่ีเคยเผยแพร่ออกไป 2) การ
ผลิตส่ือวีดิทัศน์ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดย อาจารย์ Kevan R. Dodd บนระบบ LRU MOOCs 
3) งบประมาณรวม  
 การดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
(กศ.พ.) ใช้งบประมาณรวมทั้งส้ิน  จำนวน 89,280 บาท (แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมายการให้บริการ 
 คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 
 อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถผลิตส่ือการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6) ภาพกิจกรรม 
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2.2.5 ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ของศูนย์ภาษา  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



หน้า | 82 

รายงานประจำปี (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)   
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
 

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล 

1) หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาภารกิจหลักคือการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

กิจกรรมดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยเป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารและคณาจารย์ที ่จะ
ดำเนินการร่วมกันโดยดำเนินการตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแนวนโยบายการ
บริหารมหาวิทยาลัยของฝ่ายบริหารโดยร่วมกันวางแผนแนวปฏิบัติกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย  
 นอกจากจะได้แนวนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด แนวความคิดของฝ่ายบริหารและ
คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยแล้วการได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเช่ือมโยงนำแนวความคิด นโยบาย
การปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสำคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศก็มีความสำคัญและ
ความจำเป็นเช่นเดียวกัน 
 ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังที่ได้กล่าวมา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รับความรู ้และ
ประสบการณ์ที ่กว้างขวางเกิดการพัฒนาตนเองทำให้มีความสามารถแข่งขันในระดับสากลได้  
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษา พัฒนาตนเอง ผ่านการศึกษา อบรม สัมมนา
ในต่างประเทศ 
2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 

การดำเนินรับสมัครนักศึกษาระหว่างวันท่ี 26 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 มีผู้สมัครเข้า
ร่วมโครงการทั้งสิ ้น 165 คน ดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับทุนจำนวน 60 คน มีกำหนดส่งนักศึกษา
เดินทางไปอบรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 (ไม่สามารถ
ดำเนินการตามกำหนดการเดิมได้เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019) 
3) งบประมาณ 

งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 400,000 บาท  (ส่ีแสนบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น 2-3 ปีการศึกษา 2562 และ
อาจารย์ผู้ควบคุมดูแลท่ีได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสศึกษาเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการเดินทาง
ไปต่างประเทศ 

2.  เกิดความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาต่างประเทศ 
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6) ภาพกิจกรรม 
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โครงการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ EXIT – EXAM สำหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
โดยใช้ข้อสอบ Cambridge English Placement Test 

1) หลักการและเหตุผล 

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบาย เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้าย ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย  ท้ังนี้เพื่อเป็นปรับระดับ
ความสามารถทางภาษา  โดยเน้นภาษาอังกฤษสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบ
อาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังที่กล่าวมา เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงบประมาณเพื่อการจัด
สอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 

การดำเนินโครงการ โดยการดำเนินการจัดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบ 
Cambridge English Placement Test ระหว่างวันท่ี 8 – 13 พฤศจิกายน 2562 และศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่นดำเนินการจัดสอบระหว่างวันท่ีวันท่ี 12-13 ธันวาคม 2562  
3) งบประมาณ 

งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่ีจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

1. นักศึกษาได้ผ่านทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน CEFR 

2. นักศึกษาสามารถนำผลการรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
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6) ภาพกิจกรรม 
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โครงการอบรมและสอบทักษะทางภาษาต่างประเทศ 

1) หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศ เพราะภาษาอังกฤษ

เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พาณิชย์
และการศึกษา  การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษจึงนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
ประเทศ ดังนั้นศูนย์ภาษาได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้จัดโครงการอบรมทักษะทางด้านภาษา เพื่อ
ตอบโจทย์ตามความต้องการของประเทศ โดยการจัดให้มีการอบรมทักษะทางด้านภาษาขึ้น เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษาได้พัฒนาตนเอง และในที่สุดจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรม
ไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร และประเทศชาติต่อไป 
2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 

การดำเนินโครงการ จัดอบรมพัฒนาความสามารถด้านการสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับ
นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ พัฒนานักศึกษาสู่สากล จำนวน 30 ชั่วโมง  ระหว่างวันท่ี 18 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 165 คน 
3) งบประมาณ 

งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 88,000 บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีพื้นฐานการใช้ภาษาต่างประเทศดีขึ้น 
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6) ภาพกิจกรรม 
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โครงการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี  1 
 

1) หลักการและเหตุผล 
ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบาย  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ช้ันปีท่ี 1  เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  ท้ังนี้เป็นการวัดระดับความสามารถทาง
ภาษา  โดยเน้นภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน   

ด้วยความจำเป็นดังท่ีกล่าวมา การท่ีจะพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอย่างเหมาะสมนั้น
จำเป็นต้องทราบระดับความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อให้นักศึกษาและมหาวิทยาลัยได้ทราบระดับ
ความสามารถและหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการพัฒนาทักษะต่อไป 
2) กิจกรรมการ/ดำเนินโครงการ 

การดำเนินการทดสอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตามแผนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563) 
3) งบประมาณ 

งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 12,000 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
5) ประโยชน์ที่ได้รับ/คุณค่า 

สามารถจำแนกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และสามารถนำ

ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6) ภาพกิจกรรม  

 อยู่ระหว่างดำเนินการ
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