
แผนงานบริการวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



แผนงานบริการวิชาการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 2555 นี้  จัดท าขึ้นเพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ/

กิจกรรมการบริการวิชาการ  ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น   สอดคล้องกับภารกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   โดยได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในปี 2554  มาปรับปรุงแผนงานและ

กระบวนการด าเนินงานของงานบริการวิชาการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในปี 2555  

ส านักงานผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค าน า



ปรัชญา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้บริการสารสนเทศ ก้าวสู่เทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาทีย่ั่งยืน

วิสัยทัศน์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการศึกษา
     การบริหารจัดการเพ่ือท้องถ่ิน

พันธกิจ           1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา
2. ให้บริการสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการศึกษา  การค้นคว้าและการวิจัย
3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการองค์ความรู้สู่สังคม
4. สนับสนุนและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การศึกษา การวิจัย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปีงบประมาณ  2555 -2558
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ



กลยุทธ์ที ่ 1
กลยุทธ์ที ่ 2
กลยุทธ์ที ่ 3

กลยุทธ์ที ่ 1

กลยุทธ์ที ่ 2
กลยุทธ์ที ่ 3

กลยุทธ์ที ่ 1
กลยุทธ์ที ่ 2

กลยุทธ์ที ่ 1
กลยุทธ์ที ่ 2
กลยุทธ์ที ่ 3
กลยุทธ์ที ่ 4

   ยทุธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ปี  2555 - 2558

ยุทธศาสตร์ 1    การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้หลากหลายและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศทีท่ันสมยั 
มีทรัพยากรสารสนเทศทัง้ในรูปแบบส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร
สถานทีใ่ห้บริการทรัพยากรสารสนเทศมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัย เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
พัฒนาศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศทีห่ลากหลาย ทันสมัย ทันเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต
 มีโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่การบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ทีม่ีอย่างทัว่ถึง   พอเพียงและมีคุณภาพ
มีการส่งเสริม  สนับสนุนความรู้ด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่การศึกษาค้นคว้า  การวิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มีการพัฒนาและน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เพิม่ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย      

ยุทธศาสตร์ 3  บริการวิชาการแบบมสี่วนร่วมสู่ชมุชนและท้องถ่ิน
มีการพัฒนาถ่ายทอดด้านสารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพือ่ให้บริการวิชาการ  ทีห่ลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ สังคม ชุมชนและท้องถิ่น
มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ทีพ่ัฒนาจากโอเพนซอร์สเพิม่ขึ้น เพือ่น ามาใช้กับภารกิจในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ 4   ส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ และบุคลากร
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริการและการบริหารจัดการให้ทันสมัย
บุคลากรมีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสุขในการท างาน มีความภาคภูมิใจและความรักต่อองค์กร
พัฒนาระบบงานเพือ่สนับสนุนและส่งเสริมให้ฝ่ายต่าง ๆ ของส านักมีการบริหารจัดการและให้บริการทีม่ีคุณภาพ
 เป็นองค์กรทีม่ีภาพลักษณ์การบริการทีม่ีคุณภาพและเอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ



กลยุทธ์ที ่ 1
กลยุทธ์ที ่ 2

ค่านิยม
S  Success คือการท างานทีมุ่่งสู่ผลส าเร็จของงาน
M Managementคือการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ
A Attitude คือ ทัศนคติหรือความคิดสร้างสรรค์ทีดี่ในการเพิม่ประสิทธิภาพการท างาน
R Relationshipคือความสัมพันธ์ทีดี่ต่อกันของบุคลากรในองค์กร
T Technology and Teamworkคือ การรอบรู้ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานเป็นทีม

มีทรัพยากรสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุน ส่งเสริมการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
 เป็นองค์กรทีส่นับสนุน ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม



วสัิยทศัน์

มหาวทิยาลัย

พันธกิจ

มหาวทิยาลัย

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
มหาวิทยาลัย

             มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต  และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล                    เพ่ือ
พัฒนาสงัคม ให้เข้มแข็งและย่ังยืน

1.  ผลบัณฑิตที่มีสมรรถนะสงู  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ    2.  เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการวิชาชีพชั้นสงูโดยเฉพาะอย่างย่ิง
วิชาชีพครู   3.  วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสงัคมในภูมิภาคตะวันออก   4.  ให้บริการทางวิชาการแก่สงัคมทั้งภาค

ประชาชน  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรหรือสถาบันศาสนา  5.  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อม
ทั้งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่  6.  น าหลักเกณฑ์และวิธีการบริการหารจัดการบ้านเมืองเชิงบูรณาการที่ดีมาใช้ในการบริหารมหาวิทยา

วิทยาลัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการให้บริการวชิาการตามพันธกิจของมหาวทิยาลัยสู่ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ 2555

4.  บริการวิชาการแบบมีสว่นร่วมบนพ้ืนฐานความต้องการของสงัคม  ชุมชนและท้องถิ่น

1.  เป็นที่พึงทางวิชาการและวิชาชีพและร่วมพัฒนาชุมชนและสงัคม

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ



ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายการ
ด าเนินงาน

 

ผลผลิค/

โครงการ

ยุทธศาสตร์

ส านักวิทย

บริการฯ

1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา           2. ให้บริการสารสนเทศ  สง่เสริมสนับสนุนการศึกษา  การค้นคว้าและการวิจัย

3. เสริมสร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการองค์ความรู้สู่กลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. สนับสนุนและสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการศึกษาวิจัย

กลยุทธ์

มหาวทิยาลัย

        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด  พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา                               
การบริหารจัดการเพ่ือท้องถิ่น

พันธกิจ

ส านักวิทย

บริการฯ

4.2  การให้บริการทางวิชาการที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน

ผลงานการให้บริการวิชาการ

                                                               1.  จ านวนโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม                                                                                                                     
                                               2.  จ านวนประชากรที่ได้รับบริการวิชาการและการพัฒนา                                                                                                                                  3. 

 กลุ่มเป้าหมายมีร้อยละความพึงพอใจและมีความรู้ความเข้าใจกับการบริการทางวิชาการ

4.1  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการวิชาการหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสงัคม ชุมชน และท้องถิ่น



Success คือการท างานที่มุ่งสู่ผลส าเร็จของงาน Management คือการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ

Attitude คือ ทัศนคติหรือความคิดสร้างสรรค์ที่ดีในการเพ่ิมประสทิธิภาพการท างาน

Relationship คือความสมัพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลากรในองค์กร

Technology and Teamwork คือ การรอบรู้ด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานเป็นทีม

ยุทธศาสตร์

ส านักวทิย

บริการฯ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

3.  บริการวิชาการแบบมีสว่นร่วมสู่ชุมชนและท้องถิ่น

3.1  มีการพัฒนาถ่ายทอดด้านสารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้บริการวิชาการ  ที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ สงัคม ชุมชน  และท้องถิ่น

3.2  มีการประยุกต์ใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากโอเพนซอร์สเพ่ิมขึ้น เพ่ือน ามาใช้กับภารกิจในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา

  หอสมุดกลาง         ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ               ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ค่านิยม SMART

กลยุทธ์ 

ส านักวทิย

บริการฯ



6.  ด าเนินโครงการบริการวิชาการ

7.  สรุปผลและประเมินประโยชน์ การบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

8.  รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย

น าข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา

2.  ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ดูแลตัวบ่งชี้การบริการทางวิชาการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

1.  แต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้ดูแลตัวบ่งชี้การบริการทางวิชาการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ส ารวจความต้องการของชุมชน 

4.  เขียนโครงการบริการวิชาการเพือ่ขออนุมัติ

5.  เสนอโครงการบริการวิชาการต่อมหาวิทยาลัย



ประเดน็
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ
ประเภท

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

4 4.1 3 3.1 บุคลากรจาก
หน่วยงานภายนอก

เชิงคุณภาพ           
ประชาชนทัว่ไป

80,000

ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ  75

ความพงึพอใจ ร้อยละ  75

การน าไปใช้ ร้อยละ  65

เชิงปริมาณ

เชิงเวลา

มกราคม - สิงหาคม 2555

เชิงต้นทุน

งบประมาณแผ่นดิน 80,000 บาท

แผนปฏบิัติการให้บริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสูท่้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ 2555
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ตวัชี้วัด

โครงการฝึกอบรมด้าน 
ICT แกชุ่มชน

งบประมาณ
แผ่นดิน

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้เขา้รับการอบรมเ

จ านวนไม่น้อยกว่า          80 คน



ประเดน็
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ
ประเภท

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

4 4.1 3 3.1 เชิงคุณภาพ           
กลุ่มที ่ 1  นักวิชาการ

20,000

ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ  90

ความพงึพอใจ ร้อยละ  80 

การน าไปใช้ ร้อยละ  75

เชิงปริมาณ

จ านวนผู้เขา้รับการ
อบรม

30  คน

เชิงเวลา
ด าเนินการจดักจิกรรม เม.ย. - มิ.ย. 

55

เชิงต้นทุน

งบประมาณแผ่นดิน 20,000  บาท

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิต
บทเรียน e-learning

ตวัชี้วัด

บุคลากรทางการ
ศึกษา ในจงัหวัด

จนัทบุรี ระยอง และ
ตราด

งบประมาณ
แผ่นดิน

ศูนย์
เทคโนโลยี
การศึกษา



ประเดน็
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ
ประเภท

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

4 4.1 3 3.1 เชิงคุณภาพ           
กลุ่มที ่ 1  นักวิชาการ

50,000

ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ  90

ความพงึพอใจ ร้อยละ  80 

การน าไปใช้ ร้อยละ  75

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เขา้รับการ
อบรม(จ านวน 3 รุ่น 
รุ่นละ 30 คน)

90  คน

เชิงเวลา
ด าเนินการจดักจิกรรม ม.ค.-มิ.ย. 55

เชิงต้นทุน

งบประมาณแผ่นดิน 50,000  บาท

ตวัชี้วัด

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์

บุคลากรทางการ
ศึกษา ในจงัหวัด

จนัทบุรี ระยอง และ
ตราด

งบประมาณ
แผ่นดิน

ศูนย์
เทคโนโลยี
การศึกษา



ประเดน็
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ
ประเภท

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

4 4.1 3 3.1 ครู นักเรียน  และ
ประชาชนทัว่ไป

เชิงคุณภาพ           
กลุ่มที ่ 1  นักวิชาการ

30,000

หอสมุดกลาง

ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ  90

ความพงึพอใจ ร้อยละ  80 

การน าไปใช้ ร้อยละ  75

เชิงปริมาณ

จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม 300  คน

เชิงเวลา

ด าเนินการจดักจิกรรม ก.ค. - ส.ค. 55

เชิงต้นทุน

งบประมาณแผ่นดิน 30,000  บาท

ตวัชี้วัด

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด งบประมาณ
แผ่นดิน



ประเดน็
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ
ประเภท

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

4 4.1 3 3.1 ห้องสมุดโรงเรียนใน
เขตภาคตะวันออก

เชิงคุณภาพ           
กลุ่มที ่ 1  นักวิชาการ

20,000
หอสมุดกลาง

ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ  90

ความพงึพอใจ ร้อยละ  80 

การน าไปใช้ ร้อยละ  75

เชิงปริมาณ

ห้องสมุดโรงเรียนใน
เขตภาคตะวันออก 1  โรงเรียน

เชิงเวลา
ด าเนินการจดักจิกรรม เม.ย. - มิ.ย. 

55

เชิงต้นทุน

งบประมาณแผ่นดิน 20,000  บาท

ตวัชี้วัด

โครงการพฒันาห้องสมุด
โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้
ในเขตภาคตะวันออก

งบประมาณ
แผ่นดิน



ประเดน็
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ
ประเภท

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

4 4.1 3 3.1 จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศ

เชิงปริมาณ         
จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศ 60  รายการ

200,000

หอสมุดกลาง

เชิงเวลา
ด าเนินการจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศ

ต.ค.54 - มิ.ย.
 55

เชิงต้นทุน

งบประมาณแผ่นดิน 200,000  บาท

ตวัชี้วัด

โครงการจดัหาทรัพยากร
สารสนเทศ  วารสารและ
ส่ิงพมิพต่์อเนื่อง

งบประมาณ
แผ่นดิน



ประเดน็
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัย

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน

กลยุทธ์
หน่วยงาน

โครงการ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ
ประเภท

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

4 4.1 3 3.1 เชิงคุณภาพ           
กลุ่มที ่ 1  นักวิชาการ

60,000
หอสมุดกลาง

ความรู้ความเขา้ใจ ร้อยละ  90

ความพงึพอใจ ร้อยละ  80 

การน าไปใช้ ร้อยละ  75

เชิงปริมาณ

จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม 80  คน

เชิงเวลา
ด าเนินการจดักจิกรรม เม.ย. - มิ.ย. 

55

เชิงต้นทุน

งบประมาณแผ่นดิน 60,000  บาท

ผู้บริหารห้องสมุด 
บรรณารักษ์ อาจารย ์

 ผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งงาน
ห้องสมุด และผู้ทีส่นใจ

ตวัชี้วัด

โครงการการบริหาร
จดัการห้องสมุดเชิงรุกที่
ผู้บริหารคาดหวัง

งบประมาณ
แผ่นดิน




