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ก  

คาํนํา  

สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศตระหนกัถึงความสาํคญัของการปรับปรุงและพฒันาสาํนกัฯ เพื+อใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐานของการ

ให้บริการแก่นกัศึกษา  อาจารย ์ และประชาชนทั+วไป  และเป็นที+ยอมรับ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ การเปลี+ยนแปลงที+เกิดขึUนในปัจจุบนัและอนาคตและ

ดว้ยพระราช กฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที+ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ไดก้าํหนดให้ส่วนราชการตอ้งจดัทาํ

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี เพื+อแปลงเป็นแผนปฏิบติัราชการประจาํปี และกาํหนดแนวในการจดัสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยทุธศาสตร์ของรัฐ

ที+ปรับเปลี+ยน ประกอบกับแผนกลยุทธ์   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. 2548-2551 ได้สิUนสุดลง ดังนัU น  สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดป้รับแผนกลยทุธ์เพื+อใชร้ะหว่างปี พ.ศ. 2552-2555  เพื+อสามารถใชเ้ป็นกรอบแนวทางที+แสดงถึงยทุธศาสตร์ รวมถึงกลยทุธ์

ต่างๆ เพื+อพฒันาสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  และมหาวทิยาลยั แผนกลยทุธ์นีU จดัทาํขึUนโดยการใชก้ระบวนการแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียทัUง ภายในและภายนอกหน่วยงาน  ระดมความคิดเห็นผา่นการประชุมสมัมนา  

สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหวงัเป็นอยา่งยิ+งว่า เอกสารแผนกลยทุธ์สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาํปี พ.ศ. 

2552-2555 นีU  จะช่วยส่งเสริมความเขา้ใจเกี+ยวกบัทิศทางการปฏิบติัและการพฒันาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลยั เป็น

แนวทางให้บุคลากร ใชเ้ป็นเครื+องมือสําหรับการดาํเนินงานการแปลงยุทธศาสตร์สู่ การปฏิบติัที+เป็นรูปธรรมที+จะส่งผลให้หน่วยงานและมหาวิทยาลยั

ประสบความสาํเร็จตามมุ่งหวงัไวต่้อไป  

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพมิพร  โกศิยะกลุ)  

ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 



ข  

 

 

 

1. บทนํา  

การจดัแผนกลยทุธ์สาํหรับองคก์รเป็นสิ+งที+มีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ+งสาํหรับการบริหาร จดัการองคก์รภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิง

วิเคราะห์สังเคราะห์ที+ผ่านกระบวนการจดัทาํอยา่งมี ส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและแนวทางการพฒันาองคก์รให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที+      

ตัUงไว ้สอดคลอ้งกบัสถานภาพภายใตบ้ริบทแวดลอ้มทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลย ีและอื+น ๆ ที+ เปลี+ยนแปลงไปอยา่งต่อเนื+อง เป็นเครื+องมือที+ใช้

เป็นกรอบการกาํหนดทิศทางการปฏิบติัและการพฒันา องค์กร และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื+องมือสําหรับ             

การแปลง แผนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัต่อไป  

สืบเนื+องตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที+ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 กาํหนดใหส่้วนราชการจดัทาํ

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี เพื+อแปลงเป็น แผนปฏิบติัราชการประจาํปี และกาํหนดแนวทางในการจดัสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและ ยทุธศาสตร์

ของรัฐบาลที+เปลี+ยนแปลง ประกอบกบัแผนกลยทุธ์ของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ.2548-2551 ไดสิ้Uนสุดลงจากเหตุที+กล่าวมา สาํนกั

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจาํเป็นตอ้ง ปรับแผนกลยุทธ์เพื+อใช้ระหว่างปี พ.ศ.2552-2555 เพื+อให้สอดคลอ้งกบั ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยทุธศาสตร์กระทรวง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที+ 10 (พ.ศ.2550- 2554) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที+ 2 (พ.ศ.2551-2565) 

ตลอดจนยทุธศาสตร์อื+น ๆ ที+ เกี+ยวขอ้งที+จะใชเ้ป็นกรอบแนวทางการพฒันาสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลยั  เป็นแนวทาง 

การปฏิบติัร่วมกนัของบุคลากรที+เกี+ยวขอ้งใชเ้ป็นเครื+องมือสาํหรับการดาํเนินงาน การแปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัที+เป็นรูปธรรมที+จะส่งผลใหส้าํนกัวิทย

บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  และมหาวทิยาลยัประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายที+กาํหนดไว ้ 

 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  
 



ค 

2. สาระสําคญัของแผนกลยุทธ์สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประจาํปี พ.ศ.2552-2555  

2.1 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์  

วสัิยทศัน์  

              เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที+ไดม้าตรฐานและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการใหบ้ริการและสนบัสนุน การจดัการเรียนการสอนของ

มหาวทิยาลยั การวจิยั และบริการทอ้งถิ+น 

พนัธกจิ  

1. พฒันาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ที+สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

2. จดับริการสารสนเทศที+ไดม้าตรฐานในระดบัสากล 

3. พฒันาโครงสร้างพืUนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื+อการใหบ้ริการและสนบัสนุนการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

4. พฒันาทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บันกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั 
5. พฒันาสื+อการเรียนการสอนและฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

6. ใหบ้ริการวชิาการทางดา้นสารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ทอ้งถิ+น 

เป้าประสงค์  

1.  มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที+ไดม้าตรฐาน 

2.  พฒันาศกัยภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื+อพฒันาคุณภาพบณัฑิต 

3. ใหโ้อกาสในการศึกษาคน้ควา้ การวจิยั และบริการวชิาการแก่บณัฑิต บุคลากรของมหาวทิยาลยั และประชาชนในทอ้งถิ+น 

 

 



ง 

 

2.2  ประเดน็ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  3  ประเดน็ยุทธศาสตร์  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ทีO 1 พฒันาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน 

มีกลยทุธ์ 5 กลยทุธ์หลกัในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่  

1.1  จดัหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที+สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

1.2  พฒันางานบริการสารสนเทศใหไ้ดม้าตรฐาน 

1.3  พฒันาบรรยากาศที+เอืUอต่อการศึกษาคน้ควา้ในการบริหารงาน และใหบ้ริการ 

1.4  สร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานในการใหบ้ริการ 

1.5  ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื+อพฒันาหน่วยงาน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ทีO 2 เพิOมศักยภาพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพืOอการพฒันาคุณภาพบัณฑติ 

มีกลยทุธ์ 5 กลยทุธ์หลกัในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่  

2.1  พฒันาศูนยค์อมพวิเตอร์และศูนย ์ภาษาเพื+อพฒันาบณัฑิตและใหบ้ริการวชิาการ 

2.2  เสริมสร้างความรู้ดา้นภาษา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร 

2.3  พฒันาสื+อสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์เพื+อการเรียนรู้ 

2.4  พฒันาระบบโครงสร้างพืUนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5  พฒันาระบบสารสนเทศเพื+อการ  บริหารและการตดัสินใจ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ทีO 3 เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวจิยั และบริการวชิาการให้กบับัณฑติ บุคลากรของมหาวทิยาลยั และประชาชนในท้องถิOน 

มีกลยทุธ์ 2  กลยทุธ์หลกัในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่  

3.1  เสริมสร้างโอกาสในการศึกษาคน้ควา้แก่บณัฑิต และประชาชนในทอ้งถิ+น 

3.2  จดับริการทางวชิาการดา้นภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสารแก่ประชาชนในทอ้งถิ+น         

 



แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สารบัญ  

 

หน้า  

คาํนํา                  ก  

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร                ข  

สารบัญ                  จ 

ส่วนทีO 1 บทนาํ  

- หลกัการและเหตุผล               1  

- สถานการณ์และแนวโนม้การพฒันาอุดมศึกษา            1  

1) การแข่งขนัดา้นคุณภาพและมาตรฐานเพื+อความอยูร่อดของสถาบนัอุดมศึกษา        2  

2) นโยบายการจดัการศึกษาขัUนพืUนฐานภาคบงัคบั 12 ปี           2  

3) ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร         3  

4) พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารจดัการบา้นเมืองที+ดี พ.ศ.2546       4  

5) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที+ 2 (2551- 2565)          4  

6) กรอบนโยบายทิศทางการพฒันาการศึกษาตามแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)  

    ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที+ 10 (พ.ศ. 2550-2554)        10  

7) ผลการวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มและแนวทางเพื+อกาํหนด ยทุธศาสตร์การพฒันา       13  

ส่วนทีO 2 แผนกลยทุธ์มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร ประจาํปี พ.ศ.2552-2555  

- ประวติัความเป็นมาหน่วยงานสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ        14  

- โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/บุคลากร            15 

- วสิยัทศัน ์พนัธกิจ ประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์          16 



แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

- ความเชื+อมโยงประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย กลยทุธ ์          17 

- กลยทุธ ์มาตรการ ตวัชีUวดั             20 

ภาคผนวก                22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

1 

ส่วนทีO 1  

บทนํา  

หลกัการและเหตุผล  

การจดัแผนกลยุทธ์สําหรับองค์กรเป็นสิ+ งที+มีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ+งสําหรับการบริหาร จดัการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์

สงัเคราะห์ที+ผา่นกระบวนการจดัทาํอยา่งมี ส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและแนวทางการพฒันาองคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที+ตัUงไว ้สอดคลอ้งกบัสถานภาพ

ภายใตบ้ริบทแวดลอ้มทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลย ีและอื+น ๆ ที+ เปลี+ยนแปลงไปอยา่งต่อเนื+อง เป็นเครื+องมือที+ใชเ้ป็นกรอบการกาํหนดทิศทางการปฏิบติัและการ

พฒันา องคก์ร และเป็นแนวทางใหบุ้คลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองคก์รใชเ้ป็นเครื+องมือสาํหรับการแปลง แผนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัต่อไป  

สืบเนื+องตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที+ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 กาํหนดให้ส่วนราชการจดัทาํแผนปฏิบติั

ราชการ 4 ปี เพื+อแปลงเป็น แผนปฏิบติัราชการประจาํปี และกาํหนดแนวทางในการจดัสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและ ยทุธศาสตร์ของรัฐบาลที+เปลี+ยนแปลง 

ประกอบกบัแผนกลยทุธ์ของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ.2548-2551 ไดสิ้Uนสุดลงจากเหตุที+กล่าวมา สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจึงมี

ความจาํเป็นตอ้ง ปรับแผนกลยทุธ์เพื+อใชร้ะหวา่งปี พ.ศ.2552-2555 เพื+อใหส้อดคลอ้งกบั ยทุธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์กระทรวง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบั

ที+ 10 (พ.ศ.2550- 2554) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที+ 2 (พ.ศ.2551-2565) ตลอดจนยทุธศาสตร์อื+น ๆ ที+ เกี+ยวขอ้งที+จะใชเ้ป็นกรอบแนวทางการพฒันาสาํนกั

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลยั  เป็นแนวทาง การปฏิบติัร่วมกนัของบุคลากรที+เกี+ยวขอ้งใช้เป็นเครื+ องมือสําหรับการดาํเนินงาน การแปลง

ยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติัที+เป็นรูปธรรมที+จะส่งผลใหส้าํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  และมหาวิทยาลยัประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายที+กาํหนด

ไว ้ 
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สถานการณ์และแนวโน้มการพฒันาอดุมศึกษา  

1. การแข่งขนัด้านคุณภาพและมาตรฐานเพืOอความอยู่รอดของสถาบันอดุมศึกษา  

บทบาทการพฒันาอุดมศึกษามีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั เพื+อขยายจาํนวนการรับ นกัศึกษาเพื+อรองรับโอกาสและสร้างความเสมอภาคใหก้บัผูต้อ้งการเขา้ศึกษา

จาํนวนมากขึUน จาก มหาวทิยาลยัของรัฐที+จาํกดัการรับเปลี+ยนมาเพิ+มขยายจาํนวนทัUงภาคปกติและภาคพเิศษ ผูต้อ้งการเขา้  

นอกจากนีUยงัมีการรุกเชิงการตลาดจากสถาบนัอุดมศึกษาทัUงในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวงั ใหบ้ริการการศึกษาเป็นสื+อในการแข่งขนัเชิงคุณภาพความเชื+อมั+นและมีระบบการ

จูงใจที+ดีกวา่ หลากหลายรูปแบบมีการจดัอนัดบัสถาบนัทาํใหส้ถาบนัอุดมศึกษาตอ้งหนักลบัมาพฒันาตนเองมากขึUน เพื+อความอยูร่อดของตนเอง  

2. นโยบายการจดัการศึกษาขัZนพืZนฐานภาคบังคบั 12 ปี  

นโยบายรัฐบาลที+แถลงต่อรัฐสภาเมื+อวนัจนัทร์ที+ 18 กุมภาพนัธ์ 2551 นโยบายสังคม และ คุณภาพชีวิต ขอ้ 2.1.4 ดา้นนโยบายการศึกษาดาํเนินการให้บุคคลมีสิทธิ

เสมอกนัในการรับการศึกษา 12 ปี โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายรวมทัUงสนบัสนุนผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพหรืออยูใ่นสภาวะ ยากลาํบากใหไ้ดรั้บการศึกษาและเพิ+มโอกาสใหแ้ก่

เยาวชนในการศึกษาต่อ ฝ่ายกองทุนให้กู้ยืมที+ผูกพนั กบัรายได้ในอนาคตและเชื+อมโยงกบันโยบายการผลิตบณัฑิตเพื+อตอบสนองความตอ้งการบุคลากรที+มี ความรู้ 

ความสามารถ ของประเทศ รวมทัUงต่อยอดใหทุ้นการศึกษาทัUงในและต่างประเทศ  

จากนโยบายรัฐบาลดงักล่าวทาํใหจ้าํนวนนกัเรียนชัUนมธัยมศึกษาตอนปลายเพิ+มมากขึUน เป็น แรงผลกัใหรั้ฐตอ้งขยายสถานที+ในระบบชัUนเรียนปกติ ท่ามกลางความไม่

พร้อมของสถานศึกษาในการ รับนกัศึกษาดา้นคุณภาพ การขยายโอกาสทางการศึกษาในเชิงปริมาณ อาจก่อใหเ้กิดความหยอ่นยาน เชิงคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื+อนกัเรียน

เหล่านัUนจบการศึกษาเพิ+มมากขึUน มหาวิทยาลยัหรือ สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งเตรียมความพร้อม เพื+อพฒันาบุคคลเหล่านัUนให้มีคุณภาพประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานที+

ยอมรับในรูปแบบการจดัการศึกษาที+หลากหลายในระบบชัUนเรียนปกติและระบบการสอน ทางไกล ระบบภาคพเิศษหรือภาคสมทบ เพื+อรองรับนโยบายรัฐดงักล่าว  
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3. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืOอสาร  

ปัจจุบนัระบบการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสารมีความเจริญกา้วหนา้และ เปลี+ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีการใชก้นัอยา่งแพร่หลาย สะดวก รวดเร็ว ทั+วถึง 

ผา่นระบบเครือข่ายที+มี ประสิทธิภาพทั+วภูมิภาคของโลก การพฒันาอุดมศึกษาจึงตอ้งพฒันาให้สอดคลอ้งกบัการเปลี+ยนแปลง และความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื+อสาร ตอ้งใชเ้ทคโนโลยเีพื+อพฒันาการ บริหารจดัการและการเรียนการสอนมากขึUน  

4. พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารจดัการบ้านเมืองทีOด ีพ.ศ.2546  

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารจดัการบา้นเมืองที+ดี พ.ศ.2546 ได ้กาํหนดใหส่้วนราชการ รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานภาครัฐบริหารราชการ 

ปฏิบติัราชการ เพื+อใหบ้รรลุ เป้าหมายที+กาํหนด ดงันีU   

 1)  เกิดประโยชนสุ์ขของประชาชน  

2)  เกิดผลสมัฤทธิb ต่อภารกิจของรัฐ  

3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

4) ไม่มีขัUนตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น  

5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์  

6)  ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ  

7)  มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสมํ+าเสมอ  

สืบเนื+องจากพระราชกฤษฎีกา ฉบบัดงักล่าว มหาวิทยาลยัซึ+ งถือว่าเป็นส่วนราชการหนึ+ งที+ ตอ้งทบทวน ปรับปรุงกลยทุธ์ ยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัให้มี

ความเป็นเลิศ สามารถรองรับกบั การพฒันาประเทศในยคุโลกาภิวฒัน์ โดยยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที+ดีและประโยชน์สุขของ ประชาชน เพื+อพฒันาคุณภาพการ

ใหบ้ริการประชาชนที+ดีขึUน ปรับบทบาทภารกิจและขนาดใหมี้ความ เหมาะสม ยกระดบัขีดความสามารถและมาตรฐานการทาํงานใหอ้ยูใ่นระดบัสูงและเทียบเท่าเกณฑส์ากล 

และตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามแนวทางการบริหารจดัการภาครัฐ แนวใหม่ และตามที+กาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์

และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมือง ที+ดี พ.ศ.2546  
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5. กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับทีO 2 (พ.ศ.2551-2565)  

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : ก-ซ) ไดจ้ดัทาํกรอบ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที+ 2 (พ.ศ.2551-2565) โดยสรุปเป็น

บทความบริหาร (Executive Report) ดงันีU   

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัที+ 2 เมื+อสิUนสุดแผนในปี พ.ศ.2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพืOอผลิตและพัฒนาบุคลากรทีOมี

คุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานทีO เกดิขึZนตลอดชีวติ พฒันาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพืOอเพิOมขดีความสามารถ ในการแข่งขนัของประเทศใน

โลกาภิวฒัน์ สนับสนุนการพฒันาทีOยัOงยืนของท้องถิOนไทย โดยใช้กลไกล ของธรรมาภิบาล การเงิน การกาํกบัมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพืZนฐานของเสรีภาพทาง 

วชิาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบบัที+สอง ครอบคลุมช่วงเวลา 15 ปี ระหว่าง พ.ศ.2551-2565 จดัทาํโดยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใตก้าร

กาํกบัของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบบัที+สองนีU  ออกแบบโดยคาํนึงถึงมิติบูรณาการและองค ์รวมของการพฒันาอุดมศึกษาเพื+อกาํหนดทิศทางยุทธศาสตร์(Strategic 

direction) สาระหลกัมีสองส่วน ส่วนแรกเป็นการวเิคราะห์ภาพฉายและนยัยะสาํคญัที+เป็นปัจจยัแวดลอ้มรุมเร้า ส่งผลกระทบต่อมนุษย ์และโลก ประเทศไทย จนถึงอุดมศึกษา 

ส่วนสองเป็นปัจจยัภายในระบบอุดมศึกษา ภาพฉายปัจจุบนั และอนาคต (Scenario) มี 7 เรื+อง คือ ความเปลี+ยนแปลงดา้นประชากร พลงังานและสิ+งแวดลอ้ม การ มีงานทาํ

และตลาดแรงงานในอนาคต การจดัการความขดัแยง้และความรุนแรง การกระจายอาํนาจการ ปกครองเยาวชนไทย นกัศึกษาไทยและบณัฑิตในอนาคต และเศรษฐกิจพอเพยีง 

ปัจจยัภายในระบบ อุดมศึกษาไดพ้ิจารณา 9 ประเดน็ ไดแ้ก่ รอยต่อกบัการศึกษาระดบัอื+น การแกปั้ญหาอุดมศึกษาใน ปัจจุบนั ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ การพฒันา

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพฒันาบุคลากรในอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา การพฒันาอุดมศึกษาในเขต พฒันาพเิศษเฉพาะกิจจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้และโครงสร้างพืUนฐานการเรียนรู้  

ความเปลีOยนแปลงด้านประชากร ประชากรไทยยงัเพิ+มขึUนต่อไปอยา่งชา้ๆ จาํนวนเด็กและ เยาวชนที+ลดลง อตัราการปันผลประชากรที+จะหมดไป และผูสู้งอายทีุ+

เพิ+มขึUนต่อเนื+อง ภาพฉายดงักล่าว ชีU ใหอุ้ดมศึกษาโดยเฉพาะสาํหรับประชากรวยัอุดมศึกษา 18-22 ปี ตอ้งลดการขยายตวัอยา่งไม่มี จุดสิUนสุดเช่น หลายทศวรรษที+ผา่นมา โดย

เนน้คุณภาพ อุดมศึกษาตอ้งเพิ+มบทบาทดา้นการเพิ+มผลิต ภาพเศรษฐกิจของกลุ่มวยัทาํงาน เนน้การศึกษาต่อเนื+องเพื+อรองรับการเปลี+ยนงานและอาชีพ การเกิด อาชีพใหม่ 

อุดมศึกษาตอ้งส่งเสริมผูสู้งอายใุหย้งัมีผลิตภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Social and economic productivity) พลงังานและสิOงแวดล้อม เป็นปัญหาร่วมของทุก 
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ประเทศ ประเทศไทยพึ+งพิง พลงังานนาํเขา้สูง ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศ เนื+องจากราคาพลงังานโดยเฉพาะนํU ามนัเพิ+มขึUนต่อเนื+อง และจะไม่ถูกลง การใชพ้ลงังานจาก

ฟอสซิลสร้างปัญหาเรือนกระจก ส่งผลต่อความอยูร่อดของ มนุษยชาติ อุดมศึกษาตอ้งสร้างความตระหนกัการอนุรักษพ์ลงังานสิ+งแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ ใน

การศึกษาทุกระดบัและในหมู่ประชาชน ผลิตบณัฑิตและความรู้ลึกดา้นการอนุรักษแ์ละจดั การพลงังาน พลงังานหมุนเวยีนโดยเฉพาะพลงังานชีวภาพ และพลงังานทางเลือก 

ทาํงานกบัภาคการ ผลิตเพื+อเพิ+มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน เร่งเร้าความเขา้ใจสาธารณะ จนถึงการสร้างคนและองค ์ความรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติทัUงดิน นํUา ป่า

ไม ้ระบบนิเวศ  

ในส่วนการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต มี 4 ปัจจยัสาํคญัที+ส่งผลกระทบต่อ ตลาดแรงงานไดแ้ก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวฒัน์ ความ

เปลี+ยนแปลงทาง เทคโนโลย ีและโลกสารสนเทศ การเปลีOยนโครงสร้างเศรษฐกจิไทยที+ชดัเจนต่อเนื+องคือภาคบริการและ ภาคอุตสาหกรรมเติบโตมาก สาํคญัทัUงการจา้งงาน

และผลผลิตในรายไดป้ระชาชาติ อุดมศึกษาตอ้ง ทาํงานกบัภาคการผลิตจริง จาํแนกบทบาทความสาํคญัของกลไกที+ขบัดนัระบบเศรษฐกิจทัUง ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ SME 

ธุรกิจของครอบครัวกลุ่มสาํคญับริษทัขา้มชาติ เพื+อใหโ้จทยช์ดัและสร้าง ผลงานไดช้ดัเจน อุดมศึกษาตอ้งทาํงานทัUงกบัอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงพืUนที+ 

เช่น นิคมอุตสาหกรรม ผลิตบณัฑิต ฝึกอบรมและเพิ+มผลิตภาพในลกัษณะdemand led ทาํงานกบัหน่วยงาน วางแผนและภาคการผลิตเพื+อผลกัดนัอุตสาหกรรมความรู้ 

วิเคราะห์และชกันาํภาคบริการใหม่ที+สาํคญั จากการพิจารณาห่วงโซ่มูลค่าของบริการแต่ละประเภท ความรู้และเทคโนโลยทีี+ใชใ้นแต่ละห่วงโซ่ ภาคเกษตรแมจ้ะลดสัดส่วน

ในรายไดป้ระชาชาติ แต่คนยงัอยูภ่าคเกษตรในสดัส่วนที+สูงมีแรงงาน มี แรงงานออกจากภาคเกษตรปีละนบัหมื+นคน เป็นกระแสที+ยากที+จะหยดุย ัUงและหวนกลบั แต่ประเทศ 

ไทยตอ้งยนืหยดัใหภ้าคเกษตรรองรับคนที+อยูใ่นภาคเกษตรใหอ้ยูไ่ดแ้ละอยูไ่ดดี้ขึUน อุดมศึกษาตอ้งช่วย เตรียมความรู้และสร้างทกัษะใหแ้รงงานที+ออกจากภาคเกษตรจนถึง

ระดบัหนึ+งก่อนเขา้สู่ภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพิ+มและความสาํคญัของระบบเกษตรทัUงเกษตรนํU าฝนเกษตรกา้วหนา้ เนน้ความสาํคญัของ ภาคเกษตรต่อความมั+นคงทางอาหาร 

(Food security) ในระดบัครอบครัว ชุมชน พืUนที+ และประเทศ เป็นผูรู้้ผูเ้ล่นสาํคญัดา้นอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปวตัถุดิบการเกษตร ในส่วนโลกาภิวฒัน์ อุดมศึกษา

จะถูกกระทบและมีทัUงโอกาสที+จะเติบโตจากโลกาภิวฒัน์และการเปิดเสรีทางบริการการศึกษา โดยเฉพาะตามขอ้ตกลงของ WTO ขอ้ตกลงพหุภาคี และทวิภาคี จากการที+

ประเทศไทยจะเขา้สู่ ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที+พลเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและพูดภาษาบาฮาสาอินโดนีเซีย อุดมศึกษาไทยสามารถวางตาํแหน่งผูเ้ล่นหลกัในอาเซียน

ไดโ้ดยการดูตน้แบบจากประชาคมยโุรป เช่น การพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื+อใหเ้กิดมาตรฐานการศึกษาและปริญญาที+ยอมรับร่วมกนัได(้Mutual recognition) อุดมศึกษาไทย

ตอ้งเตรียมความพร้อมสาํหรับ ”ศตวรรษแห่งเอเชีย” ที+จีนและอินเดียเป็น ผูเ้ล่นสาํคญั ตระหนกัวา่ ความเปลี+ยนแปลงทางเทคโนโลย ีนาํมาซึ+ง “ผลิตภาพ” (Productivity) และ 

“นวตักรรม” (Innovation) ในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ เรียนรู้จากนกัคิดอนาคต (Futurists) ต่อเทคโนโลยทีี+มองไม่เห็นในวนันีU  หน่วยงานที+สาํคญัของรัฐไดร่้วมกบั

ภาคเอกชนกาํหนดแผน ยทุธศาสตร์ดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี 
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เทคโนโลยสีารสนเทศ ที+อุดมศึกษาเขา้ไปเป็นผูเ้ล่นสาํคญั โลกยุคสารสนเทศ เป็นสังคมไร้พรมแดน เกิดการจา้งงานและความมั+งคั+งทางเศรษฐกิจ การเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร

และความรู้กระทาํไดง่้าย เทคโนโลยแีพร่กระจายอยา่งกวา้งขวาง โดยไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา และสถานที+ มีนวตักรรมและตลาด แรงงานใหม่ ๆ ที+มีมูลค่าเพิ+มและมูลค่าสูง 

บนฐานของนวตักรรม ทรัพยากรมนุษย ์โครงสร้างพืUนฐานและสารสนเทศ  

การกระจายอาํนาจการปกครอง เป็นภาพฉายที+สาํคญัที+ประเทศไทยไม่มีประสบการณ์มาก แต่จะเพิ+มความสาํคญัต่อความเป็นไปและความเป็นอยูข่องบา้นเมืองใน

อนาคตอย่างสูง พระราชบญัญติั ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไดก้าํหนดให้มีการกระจายอาํนาจการปกครองสู่ทอ้งถิ+น โดยมีแนวทางการกระจายอาํนาจ

ประกอบดว้ยการถ่ายโอนภารกิจ การกระจายอาํนาจการเงิน การถ่าย โอนบุคลากร การพฒันาระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน การปรับปรุงการบริหาร 

จดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น (อปท.) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ การกาํกบัดูแลการถ่าย โอนภารกิจ และการสร้างระบบประกนัคุณภาพบริการสาธารณะ อปท. 

ตอ้งการการสนับสนุน ความ เชี+ยวชาญในการติดตัU งระบบ การจดัการความรู้ การฝึกอบรมและยกระดบัความสามารถของบุคลากร เป็นตน้ นอกจากนีU  ท้องถิ+นยงัมี

งบประมาณที+ไดรั้บการจดัสรรจากส่วนกลาง และมีรายไดจ้ากการ จดัเก็บภาษีค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียม การที+อุดมศึกษาทาํงานกบัทอ้งถิ+นจะเสริมภารกิจหลกัหนึ+ งของ 

อุดมศึกษาคือการบริการสังคมใหโ้ดดเด่น รองรับเหตุผลของการจดัตัUงและการส่งเสริม สถาบนัอุดมศึกษาบางกลุ่มที+อยูใ่นภูมิภาคและทอ้งถิ+น งบประมาณ อปท.เป็นแหล่ง

รายไดที้+จะเพิ+ม ความสําคญัสถาบนัอุดมศึกษาในพืUนที+ในการทาํงานกบั อปท. อุดมศึกษาควรรวมตวัทาํงานเป็นเครือข่าย พืUนที+ (เชิงภูมิสังคมและเขตการปกครอง) และ

เครือข่ายเชิงประเดน็ เพราะโจทยท์อ้งถิ+นเป็นโจทย ์บูรณาการ ตอ้งการความรู้หลายระดบัหลากสาขา การทาํงานตอ้งการมวลวกิฤติทัUงฝ่ายอุปสงคแ์ละ อุปทานประเดน็หลกัที+

เป็นเรื+องใหม่ทา้ทายอุดมศึกษาไทย คือ การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง เราเห็นว่าการต่อสู้โดยใชก้าํลงัทหารดว้ยกองทพั โดยรวมยติุไปพร้อมกบัการจบลงของ

สงครามโลก ครัU งที+สองเมื+อกลางทศวรรษ 1940 และการยติุสงครามเยน็ที+ทาํโดยตวัแทนอีกสามทศวรรษต่อมา สงครามสมยัใหม่เป็นการต่อสู้ระหวา่งประชาชน ไร้รูปแบบ

สงครามและภาพศตัรูชดัเจน ความขดัแยง้ และความรุนแรงในโลกกระทบประเทศไทยมากบา้งนอ้ยบา้ง ความรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดน ภาคใตร้ะเบิดขึUนในปี พ.ศ. 

2547 หลงัจากมีเหตุการณ์รุนแรงระดบัเลก็ต่อเนื+องมาหลายสิบปี ดว้ยปัจจยั ภายในที+สะสมมาหลายร้อยปี ผสมกบัการนาํเขา้วิธีการทารุณโหดร้ายเพื+อแยกสามจงัหวดัภาคใต ้

รัฐบาลกาํลงัแกปั้ญหาดว้ยความเดด็ขาดในเบืUองตน้ สร้างการเขา้ถึงเขา้ใจ เพิ+มโอกาสทางการศึกษาและ อาชีพในปัจจุบนั ควบคู่กบัการสร้างความเขา้ใจและโอกาสอยา่งถาวร

ในอนาคตดว้ยการศึกษา ทัUงนีU  อุดมศึกษาจะเป็นปัจจยัชีUขาดในระยะกลางและยาว  

ทุกประเทศใหค้วามสาํคญัต่อเด็กและเยาวชนของตนเอง ผูไ้ดรั้บผลโดยตรงของแผน อุดมศึกษาระยะยาว คือ เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต เด็ก

เยาวชนและนกัศึกษาใน วนันีU เปลี+ยนแปลงทัUงในมิติการใชชี้วติ การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี+ยงต่างๆ สะทอ้นถึง แนวโนม้ของสงัคมภายหลงัยคุ 



แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7 

 

อุตสาหกรรมและความทนัสมยัทัUงปวง (Post-industrial / Post-modern) มีสญัญาณชีUการเปลี+ยนแปลงชีวติงานของบณัฑิตในอนาคตที+แตกต่างจากปัจจุบนั อาทิเช่น การทาํงาน 

โดยมีหลายอาชีพทัUงตลอดช่วงอายกุารทาํงานไร้สังกดั (Freelance) ความเสี+ยงต่อรายไดไ้ม่แน่นอน การ จบัคู่ผูร่้วมงานและเปลี+ยนผูร่้วมงานเป็นตน้ มีความไม่สอดคลอ้งกนั 

(Mismatch) ระหวา่งการศึกษาและ  

ตามที+กล่าวแลว้ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมีมิติบูรณาการและองคร์วมการพฒันา จึง พิจารณาปัจจยัที+เกี+ยวขอ้งและปัจจยัภายในอุดมศึกษาเอง ปัจจยัแรกคือ 

รอยต่อกบัการศึกษาขัZนพืZนฐาน และการอาชีวศึกษา หลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละแนวโนม้น่าเป็นห่วงคือ นกัเรียนมธัยมที+เป็นตวัป้อน อุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมตํ+าลง ดูจาก

สัมฤทธิผลการศึกษา จนถึงความสามารถพืUนฐานการอ่าน ภาษาไทยซึ+ งเป็นฐานของการเรียนรู้วิชาการ ทุกคนตระหนกัวา่คุณภาพนกัเรียนตกตํ+าเป็นผลจากคุณภาพ ของครู 

เกี+ยวพนัไปถึงสถานภาพที+ต ํ+าของครูทาํใหไ้ม่มีนกัเรียนเก่งเป็นครูหมุนเวียนเป็นวฏัจกัรที+ตอ้งแก ้ใหไ้ด ้นอกจากนัUนค่านิยมดา้นปริญญาทาํใหมี้ผูเ้รียนอาชีวศึกษานอ้ยลงเป็น

ลาํดบัทัUงที+แรงงาน ระดบักลางจาํเป็นยิ+งในการขบัเคลื+อนเศรษฐกิจประเทศ ทัUงนีU รัฐตอ้งจริงจงักบัการจดัการเรื+องคุณภาพ การศึกษาขัUนพืUนฐานโดยเฉพาะทางวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ เขม้ขน้กวา่อาชีวศึกษา อุดมศึกษาเอง ตอ้งให้เวลากบัการศึกษาขัUนพืUนฐานและอาชีวศึกษาสามเรื+อง เรื+องแรกคือ พัฒนาและสร้างครู คุณภาพสูงซึOงเป็นตัวคูณ 

(Multiplier) ทาํใหมี้คนเก่งมาเรียนครู โดยมีการทบทวนการผลิตครูนอกจาก ระบบ 5 ปี ครูมธัยมศึกษาตอนปลายและครูช่างเทคนิคตอ้งมีฐานแน่นทางวิชาการ ทัUงฝึกสอน 

รวมทัUง ฝึกทกัษะจริงในสถานประกอบการสาํหรับครูช่างเทคนิคที+อาจตอ้งการเวลาเพิ+มมากกวา่หนึ+งปี  

ในส่วนของระบบอุดมศึกษาปัจจุบนัที+สถาบนัใหป้ริญญาประมาณร้อยละหา้สิบแห่งที+สังกดั กระทรวงศึกษาธิการ มีความซํU าซอ้น แยง่ชิงนกัศึกษาและทรัพยากร มี

ปัญหาคุณภาพ การแก้ปัญหา อุดมศึกษาปัจจุบัน ตอ้งให้กลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากร เพื+อลดเลิกหลกัสูตรที+ไม่ใช่ความ ตอ้งการของสังคมหรือการพฒันา

เศรษฐกิจ ปิดหน่วยงานที+มีคุณภาพการศึกษาตํ+า เกิดระบบอุดมศึกษา ที+แบ่งงานกนัทาํ (Division of labor) วางตาํแหน่งของแต่ละสถาบนัให้เหมาะสม (Positioning) แบ่ง 

อุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาลยัชุมชน, กลุ่มมหาวิทยาลยัสี+ปีและมหาวิทยาลยัศิลปะศาสตร์ , กลุ่มมหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 

มหาวทิยาลยั Comprehensive , และกลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยั มหาวทิยาลยับณัฑิต ทัUงสี+กลุ่มจะตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขนัในระดบัสากล

ภาคการผลิตจริง การพฒันาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความ เป็นอยูร่ะดบัทอ้งถิ+นและชุมชน การรองรับการเปลี+ยนอาชีพ เปลี+ยนงาน เลิกจา้งงาน การพฒันาผลิต ภาพของผูท้าํงาน

ต่อเนื+อง ผูที้+พน้วยัทาํงาน จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ธรรมาภิบาลและการบริหาร จดัการ ช่วยการกาํหนดทิศทางจนถึงการพฒันามหาวิทยาลยัไดเ้ร็ว อุดมศึกษาไทยตอ้ง

ปรับปรุงเรื+องนีU  ตัUงแต่ระดบัองคก์ร กาํหนดและกาํกบันโยบายคือสภามหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารทุกระดบัขอ้เสนอของแผน อุดมศึกษาระยะยาวคือสร้างกลไกพฒันาผูด้าํรง

ตาํแหน่งสภามหาวทิยาลยัและผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ปรับ ระบบธรรมาภิบาลซึ+งรวมถึงโครงสร้างสภามหาวทิยาลยัใหมี้ 



แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8 

 

ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นหลกั สภา มหาวิทยาลยัมีสาํนกังานเลขาธิการทาํงานเต็มเวลาสนบัสนุน จนถึงการปรับคณะกรรมการการ อุดมศึกษาให้ทาํหนา้ที+คณะมนตรี

หรือคณะกรรมาธิการ (Commission) ที+มีมนตรีหรือกรรมาธิการ (Commissioners) เตม็เวลา และปรับสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหส้อดคลอ้งกนั  

ในการประเมินความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย มหาวิทยาลยัไทยไม่ติดกลุ่ม มหาวิทยาลยัชัUนนาํที+มีคุณภาพทัUงในระดบัโลกและระดบัภูมิภาค ความสามารถใน

การสร้างนวตักรรมของ ประเทศตํ+า โครงสร้างพืUนฐานทางวิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัทา้ยๆ ของประเทศที+ไดรั้บการจดัอนัดบั อุดมศึกษาเป็นองคป์ระกอบหนึ+งของระบบวิจยั

ของประเทศ การสร้างความเป็นเลิศของการวจิยัของ อุดมศึกษาจึงขึUนกบัการวางโครงสร้างระบบวจิยัในภาพรวม ซึ+ งรวมถึงนโยบายระบบวจิยั การจดัสรร ทรัพยากรวจิยั การ

บริหารจดัการทุนวิจยั ตลอดจนการประสานพลงัระหว่างหน่วยงานปฏิบติัการวิจยั ความเชื+อมโยงการทาํงานร่วมกนัระหว่างภาคเอกชนในฐานะองค์กรอุดมปัญญา 

อุดมศึกษาถูกคาดหวงัวา่ เป็นกลไกสาํคญัในการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ดว้ยความจาํกดัของทรัพยากร  

กลไกสาํคญัที+หลายประเทศใชใ้นการปฏิรูปอุดมศึกษาไดส้าํเร็จคือธรรมาภิบาลและการบริหาร และการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาผา่นระบบ

งบประมาณปัจจุบนัยงัไม่สะทอ้น คุณภาพการศึกษา และยงัมิไดใ้ชเ้ป็นกลไกกาํกบัเชิงนโยบายอยา่งเต็มที+ การแบ่งภาระค่าใชจ่้ายเพื+อ อุดมศึกษาระหว่างผูเ้รียน รัฐ และผู ้

ไดรั้บผลประโยชน์จากผลผลิตอุดมศึกษาไม่เหมาะสม นอกจากนัUน สถาบนัอุดมศึกษาไทยจาํนวนมากมีภาระที+จะตอ้งแสวงหาแหล่งทุนเพื+อรักษามาตรฐานการศึกษา 

นอกเหนือจากรองรับจาํนวนนักศึกษาที+เพิ+มขึUนไดรั้บการตาํหนิจากสาธารณะว่าเป็นอุดมศึกษาพาณิชย ์แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอให้รัฐปรับการจดัสรรงบประมาณ

ประจาํปีสาํหรับมหาวิทยาลยัของรัฐ ที+ ยงัเป็น Supply-side financing ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาประเทศและเป็นไปตาม Performance-based มากขึUน พิจารณาและ

จดัรูปแบบใหม่ของกองทุนประเภท Contribution scheme ตัUงกองทุนพฒันาอุดมศึกษา เพื+อการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรเชื+อมโยงอุดมศึกษากบัภาคการผลิต สนบัสนุนการ

จดัตัUงวสิาหกิจโดยมหาวทิยาลยั การพฒันาแรงงานความรู้และเกษตรกรที+เลิกอาชีพ การ เรียนรู้ตลอดชีวติ สนบัสนุนทอ้งถิ+น สร้างกลไกกาํหนดและจดัสรรงบประมาณควบคู่

กบัการทาํแผน ยุทธศาสตร์ การกาํกบัดูแลคุณภาพดว้ยองคก์รกนัชน (Buffer organization) ใชห้ลกัการ Financial autonomy ในการบริหารการเงินอุดมศึกษาบนฐานการ

แบ่งกลุ่มอุดมศึกษา  

การสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศควบคู่กบัการเติบโตของอุดมศึกษาอยา่ง รวดเร็วและขาดทิศทางในทศวรรษที+ผา่นมา การนาํสถาบนัอุดมศึกษา

เกือบหา้สิบแห่งที+อยูใ่น กระทรวงศึกษาธิการเดิมมารวมกบัสถาบนัอุดมศึกษาเดิมในทบวงมหาวทิยาลยั ทาํใหเ้ห็นเงื+อนไข เร่งด่วนที+จะสร้างอุดมศึกษาใหมี้คุณภาพคือระบบ

การพฒันาบุคลากรในอดุมศึกษา ทัUงนีUการพฒันา อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัตอ้งคาํนึงถึง การพฒันาหลายมติ ิเช่น ดา้นวชิาการ ความเป็น 
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ครู ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ความสามารถดา้นการวิจยั สมรรถนะทางวิชาชีพที+เกี+ยวขอ้ง กบัสาขาที+ตนรับผดิชอบ การบริหารจดัการ การขดัเกลาทางสงัคม 

คาํนึงถึงช่วงวยัต่างๆ ของการ ทาํงานและพฒันา (Life cycle development) จดัใหมี้กระบวนการ Mentoring โดยผูมี้ความรู้และ ประสบการณ์บนฐานของการพฒันาจากการ

ทาํงานจริง แผนอุดมศึกษาระยะยาวไดเ้สนอใหมี้ทิศทาง ชดัเจนในการจดัทุนการศึกษา การมีส่วนร่วมระหวา่งมหาวิทยาลยัและผูเ้รียนในการออกค่าใชจ่้ายในมหาวิทยาลยั

ไทยมีความแตกต่างสูงและช่องวา่งของระดบัการพฒันา (University Divide) หลายมิติอาทิเช่น ขนาด งบประมาณ ประเภท อาย ุสถานที+ตัUง บุคลากร คุณภาพของนกัศึกษา 

คุณภาพของสถาบนัตลอดจนชื+อเสียง เป็นตน้ หลายปัญหาของอุดมศึกษาแกไ้ม่ไดห้ากมหาวิทยาลยัยงั แยกส่วนกนัทาํงาน ไม่รวมพลงั (Synergy) หรือแบ่งงานกนัทาํ 

(Division of labor) แมส้ถาบนัมี คุณภาพและความเป็นเลิศเมื+อไม่ทาํงานร่วมกนัก็ไม่สามารถสร้างสรรคผ์ลงานในระดบัประเทศหรือที+ สูงขึUนไป ยทุธศาสตร์สร้างพลงัร่วม

โดยเครือข่ายอุดมศึกษาเป็นสิ+งที+ควรสนบัสนุนและผลกัดนัดว้ย นโยบายและกลไกงบประมาณ สถาบนัอุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน การทาํงานและการ ลงทุน

โครงสร้างพืUนฐานร่วมกนั จนนาํไปสู่การควบรวมสถาบนัเมื+อพร้อม รัฐสนบัสนุนให้สถาบนัที+ เขม้แขง็สร้างความสามารถสถาบนัใหม่ สร้างเครือข่ายพฒันาการเรียนการ

สอน การพฒันาบุคลากร การทาํงานภาคสงัคม เป็นตน้  

ปัจจยัพืUนฐานสามจงัหวดัภาคใตที้+นาํสู่ปัญหาความรุนแรง ขอ้เสนอแนวทางสร้างความสมานฉนัท ์และการพฒันาพืUนที+ ไดก้ล่าวถึงเรื+องการจดัการความขดัแยง้และ

ความรุนแรงในส่วนภาพที+ระบุมาแลว้ ใน ปี 2550 รัฐบาลไดท้าํแผนยทุธศาสตร์ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดย สกอ. กาํหนดการพฒันาอุดมศึกษา

ในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นส่วนของแผน อุดมศึกษาระยะยาว ซึ+ งประกอบดว้ย การพฒันาเด็กเยาวชนและนกัศึกษา การพฒันาครูและบุคลากร

ใน พืUนที+ การสร้างความเขม้แข็งของสถาบนัอุดมศึกษา และการพฒันาอุดมศึกษาสู่อาเซียน แนวทางหลกัเป็น การใชปั้ญญาให้เขา้ถึง เขา้ใจ ยอมรับและเห็นคุณค่าของ

สังคมไทยที+มีความเป็นพหุลกัษณ์ พหุวฒันธรรม การสร้าง mobility สาํหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในภาคใต ้สร้างโอกาสการไดรั้บการศึกษาที+มี คุณภาพ การประกอบ

อาชีพในภาคใต ้ความเชื+อมต่อกบัอาเซียนและประชาคมมุสลิมในโลก  

โครงสร้างพืUนฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา เป็นทัUงหวัใจและปัจจยัสาํคญัของอุดมศึกษา ครอบคลุมทัUงโครงสร้างเชิงสารัตถะและโครงสร้างทางกายภาพที+สาํคญั 4 

ประการ ส่วนหวัใจคือ โครงสร้างหลกัสูตรที+ตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดและสงัคมในปัจจุบนัและอนาคต ส่วนที+เป็น ปัจจยัคือสงัคมสารสนเทศ สงัคมฐานความรู้ 

ทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สิ+งแวดลอ้ม ที+เอืUอต่อการปฏิสมัพนัธ์และการเรียนรู้ อุดมศึกษาตอ้งตระหนกัวา่การอุดมศึกษาอนาคตเป็นทัUง “การเตรียม คน

เขา้สู่ชีวติและการปรับแต่งคนเขา้สู่งาน” นอกจากความรู้เทคนิค วชิาการ วชิาชีพแลว้ รัฐพงึสนบัสนุน การศึกษา “ศิลปะศาสตร์” (Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสร้าง

พืUนฐานการเรียนรู้ทัUงในลกัษณะ หลกัสูตรเพิ+มเติม จนการปรับบางสถาบนัอุดมศึกษาใหม้หาวทิยาลยัดา้นศิลปะศาสตร์เตม็รูปแบบ  
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ออกแบบหลกัสูตรศิลปศาสตร์ในยุคหลงัอุตสาหกรรม (Post Modern Liberal Arts) ที+สามารถรองรับ ความตอ้งการของคนรุ่นใหม่และตลาดแรงงาน เช่น ดนตรี ศิลปะ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการสมอง การบริหารจดัการ พลงังานและสิ+งแวดลอ้ม วฒันธรรมและนกัคิดของโลก เป็นตน้ รวมทัUงคาํนึงถึงการ  

6. กรอบนโยบายทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545- 2559 ) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีO 10 (พ.ศ.2550-

2554)  

1. กรอบนโยบาย  

1.1 เร่งปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนาํความรู้ ให้คนทุกคนมีโอกาสเขา้ถึงการ เรียนรู้ ทัUงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบั  

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตระหนักในคุณค่า ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิต

ประชาธิปไตย และคุณลกัษณะที+พงึ ประสงคใ์หเ้กิดแก่ผูเ้รียนทุกระดบัและประเภท  

1.3 ปฏิรูปการเรียนรู้เพื+อผูเ้รียนทุกเพศ วยั และกลุ่มเป้าหมาย ทัUงเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุคนพิการ และผูด้อ้ยโอกาส โดยใชคุ้ณธรรมเป็นพืUนฐานของ

กระบวนการเรียนรู้ที+เชื+อมโยง  

1.4 พฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื+อสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ และ คุณธรรมของคนในสังคมทุกระดบั รวมทัUงสร้างสรรค ์ประยุกต์ใช ้และ

เผยแพร่องคค์วามรู้ใหม่ และ การเรียนรู้อยา่งต่อเนื+องบนพืUนฐานของการจดัการความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.5 มุ่งเนน้การกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาไปสู่เขตพืUนที+การศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น รวมทัUงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในสงัคม ใหก้ารศึกษาสร้างคน สร้างความรู้ สู่สงัคม คุณธรรม คุณภาพ และประสิทธิภาพ  

1.6 เร่งผลิตและพฒันากาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ ทัUงดา้น วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีกาํลงัคนระดบักลาง อาชีวศึกษา รวมถึงการผลิต

และพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะสาขาที+ขาดแคลนและเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศเพื+อเพิ+ม ขีดความสามารถในการแข่งขนั รองรับการ

พฒันาและการนาํประเทศเขา้สู่สงัคมและเศรษฐกิจ ฐานความรู้  
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1.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคในการจดัการศึกษาให้เกิดการระดมสรรพกาํลงั กนัทัUงสังคม เพื+อสร้างสรรค์สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ใน

รูปแบบต่าง ๆ ที+หลากหลาย ทัUงภาครัฐ เอกชน ชุมชน พอ่แม่ผูป้กครอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบนัสงัคมอื+นๆ  

1.8 พฒันาเทคโนโลยเีพื+อการสื+อสาร เพื+อใหผู้เ้รียน สถานศึกษา และหน่วยงาน ทางการศึกษาเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีหเ้กิดการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต เป็นฐานของการพฒันา สังคมและประเทศทัUงเทคโนโลยีและการสื+อสารเทคโนโลยีพฒันาการบริหารจดัการและการกระจาย โครงสร้างพืUนฐานเทคโนโลยีและการ

สื+อสาร  

1.9 ส่งเสริมมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาทัUงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  

1.10 ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาการศึกษาใหเ้กิดการสร้างและการจดัองคค์วามรู้ ความสามารถเชื+อมโยงการวจิยัเขา้กบักระบวนการการศึกษาและการเรียนรู้ 

และสร้างกลไกการนาํ ผลการวจิยัไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเตม็ที+  

1.11 ส่งเสริมการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้เป็นกลไกเสริมสร้าง สมานฉนัท ์สันติวิธีวิถีประชาธิปไตย มีความรู้และทกัษะในการประกอบ

อาชีพ บนพืUนฐานของความ หลากหลายทางวฒันธรรม และความเป็นอตัตลกัษณ์ของทอ้งถิ+นอยา่งย ั+งยนืและมีคุณภาพ  

1.12 ส่งเสริมความร่วมมือดา้นการศึกษาระหวา่งประเทศ และการแลกเปลี+ยนองค ์ความรู้ระหวา่งภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื+อยกระดบัการศึกษา

ไทยในเวทีโลก  

2. กรอบยุทธศาสตร์และการดาํเนินการ  

2.1 เป้าหมาย  

2.1.1 สถาบนัการศึกษาทุกแหล่งเป็นแหล่งผลิตบณัฑิตที+มีคุณภาพสอดคลอ้ง กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นแหล่งพฒันาวิชาการ 

วชิาชีพชัUนสูง การคน้ควา้วจิยั เพื+อพฒันาความรู้ที+สาํคญัในการพฒันาประเทศสู่เศรษฐกิจและสงัคมฐานความรู้ และการเพิ+มขีด ความสามารถในการแข่งขนั  

2.1.2 ประชากรกลุ่มอาย ุ18-24 ปี ไดรั้บการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ร้อยละ 40 (เฉพาะสถาบนัอุดมศึกษาประเภทจาํกดัรับ ทัUงรัฐและเอกชน)  
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2.2 การดาํเนินงาน  

2.2.1 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาสู่ระดบัสากล และการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในภูมิภาค รวมทัU ง

เตรียมการรองรับการขยายตวัของ การเปิดเสรีทางการศึกษาเพื+อลดความเสียเปรียบในการเจรจา  

2.2.2 ส่งเสริมสหกิจศึกษา การผลิตและการพฒันากาํลงัคนระดบัอุดมศึกษาที+ มีคุณภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศทัUงสาขาที+ขาด

แคลน เช่น สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที+มีความจาํเป็นเร่งด่วน และจาํเป็นในการพฒันาประเทศ เช่น ภาษา ปรัชญา กฎหมายธุรกิจ

ต่างประเทศ และกฎหมายทรัพยสิ์นระหวา่งประเทศ  

2.2.3 ส่งเสริมและพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรอุดมศึกษา ใหมี้ความรู้ใน ระดบัปริญญาเอกอยา่งเพียงพอกบัความตอ้งการ ควบคู่กบัการพฒันางานวจิยั 

และการสร้างองคค์วามรู้ ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื+อเพิ+มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  

2.2.4 ส่งเสริมและขยายการมีส่วนร่วมการจดัการอุดมศึกษาของเอกชน ทัUง ดา้นปริมาณและคุณภาพ มีมาตรฐานภายใตก้ารกาํกบัและสนับสนุนที+

สอดคลอ้งกบัสถาบนัอุดมศึกษา ของรัฐ  

2.2.5  ส่งเสริมและพฒันาระบบบริหารจดัการของสถาบนัอุดมศึกษาใหเ้อืUอต่อ การพฒันาคุณภาพมาตรฐานไดอ้ยา่งมีอิสระ คล่องตวั เร่งรัด สนบัสนุน 

และส่งเสริม สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐใหเ้ป็นสถาบนัในกาํกบัของรัฐที+มีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมและแนวทางเพืOอกาํหนด ยุทธศาสตร์การพฒันา 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  และ แนวทางการพฒันา - ปรับปรุงแก้ไข  

 

ลาํดบั  จุดแขง็  ลาํดบั  แนวทางการพฒันา  

1  

2  

 

3  

 

4  

มีทรัพยากรสารสนเทศระดบัอุดมศึกษาที+ได ้มาตรฐาน  

เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที+ ใหบ้ริการแก่มหาวทิยาลยัและ

ทอ้งถิ+น  

มีศูนยค์อมพวิเตอร์ประจาํคณะ ที+อาํนวยความ สะดวกในการเรียนการสอน

และการคน้ควา้  

มีการฝึกทกัษะและพฒันาความสามารถ ทางดา้นคอมพวิเตอร์แก่นกัศึกษา  

1  

2  

3  

 

4  

พฒันาทรัพยากรสารสนเทศทัUงดา้นปริมาณ และคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐาน  

พฒันาและปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ใหมี้ความ พร้อมในการใหบ้ริการ  

พฒันาคอมพวิเตอร์และกาํหนดมาตรการใน การใชค้อมพวิเตอร์ใหเ้กิด

ความคุม้ค่าในการ เรียนการสอนและการคน้ควา้  

พฒันาแบบทดสอบความรู้ความสามารถ ทางดา้นคอมพวิเตอร์ใหไ้ด้

มาตรฐานในระดบั สากล  

ลาํดบั  จุดอ่อน  ลาํดบั  แนวทางการปรับปรุงแก้ไข  

1  

 

2  

 

3  

4  

5  

6  

7  

ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท เช่น วารสาร โสตทศันวสัดุ ยงัไม่

เพยีงพอ และครอบคลุมทุก สาขาวชิา  

การประชาสมัพนัธ์ของสาํนกัวทิยบริการฯ ยงั ไม่มีความหลากหลายและ

ทั+วถึง  

จาํนวนบุคลากรเฉพาะทางไม่เพยีงพอต่อการ ปฏิบติังานทุกดา้น  

งบประมาณในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศยงัมีนอ้ย 

สดัส่วนจาํนวนคอมพวิเตอร์ต่อจาํนวนนกัศึกษา ยงัมีนอ้ย  

ระบบสารสนเทศพืUนฐานยงัไม่สมบูรณ์  

ระบบฐานขอ้มูลการบริหารจดัการ(MIS) ยงัไม่ สมบูรณ์  

1  

 

2  

3  

4  

5  

 

6  

เพิ+มการบอกรับวารสาร และโสตทศันวสัดุ ทัUง ภาษาไทย และ

ภาษาต่างประเทศ  

จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ใหมี้ความ หลากหลาย  

เพิ+มบุคลากรวชิาชีพเฉพาะทางใหมี้จาํนวน เพยีงพอต่อการปฏิบติังาน  

ของบประมาณสนบัสนุนดา้นการพฒันา เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ดาํเนินการพฒันาฐานขอ้มูล MIS ใหมี้ความ สมบูรณ์ และประสานกบั

หน่วยงานที+ เกี+ยวขอ้งในการบนัทึกขอ้มูล  

เร่งพฒันาระบบสารสนเทศพืUนฐานและ ปรับปรุงเครือข่ายหลกัใหมี้

ความสมบูรณ์สามารถรองรับการใชง้านได ้อยา่งมี ประสิทธิภาพ  
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แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ประวตัคิวามเป็นมาหน่วยงานสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
            หอ้งสมุดวทิยาลยัครูกาํแพงเพชรมีฐานะเป็นแผนก  สงักดัสาํนกังานอธิการ เปิดบริการครัU งแรก ในปีการศึกษา 2520 ณ ชัUน 4 อาคาร 4  ต่อมาปี พ.ศ. 2521 จึงไดย้า้ยมายงั

อาคารหอสมุดใหม่  (ปัจจุบนัคืออาคารโสตทศันวสัดุ)  งบประมาณที+ไดรั้บในการดาํเนินงานนอ้ยจึงทาํใหก้ารจดัหาทรัพยากรสารนิเทศและจดับริการทาํไดไ้ม่สมบูรณ์  จนในปี 

พ.ศ. 2527 แผนกหอสมุดไดป้รับฐานะเป็นฝ่ายหอสมุดตาม พ.ร.บ.วทิยาลยัครู  (ฉบบัที+ 2)   นบัจากนัUนมาฝ่ายหอสมุดไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเนื+องมาโดยลาํดบั จนกระทั+งในปี 

พ.ศ. 2538  ฝ่ายหอสมุดจึงไดรั้บการพฒันาไม่นอ้ยกวา่หน่วยงานอื+นๆ เช่น ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนการดาํเนินงานเพิ+มขึUนและต่อเนื+อง ไดรั้บงบประมาณเพื+อสร้างอาคารใหม่

เป็นอาคาร 4  ชัUน  ปรับฐานะจากฝ่ายหอสมุดเป็นสาํนกัวทิยบริการซึ+งมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

สาํนกัวทิยบริการไดป้ฏิบติัหนา้ที+ตามบทบาทคือใหบ้ริการสารนิเทศแก่ อาจารย ์นกัศึกษา  บุคลากรในหน่วยงานและชุมชน โดยจดัหาทรัพยากรสารนิเทศที+เกี+ยวขอ้งกบั

รายวชิาต่างๆ  ตามหลกัสูตร  จดับริการสารนิเทศที+หลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ นาํเทคโนโลยสีารนิเทศมาใหบ้ริการ ใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมติัใน

การดาํเนินงานและใหบ้ริการไดแ้ก่ โปรแกรมหอ้งสมุดอตัโนมติั  Alice For Windows 

 ในปีการศึกษา   2545  ไดมี้การปรับปรุงอาคารหอสมุดเดิมเป็นอาคารโสตทศันวสัดุ (AV) โดยไดต่้อเติมหอ้งฉายขนาด  180  ที+นั+ง จดัใหมี้บริการโสตทศันวสัดุ ที+มี

ความสมบูรณ์มากขึUน ซึ+ งประกอบดว้ยหอ้งฉาย 3 หอ้ง หอ้งแสดงนิทรรศการกลางของสถาบนั จุดบริการชมวดิีทศันก์ลุ่มยอ่ย และบริการยมื-คืนโสตทศันวสัดุ ต่อมาในปี

การศึกษา 2546  ไดป้รับปรุงหอ้งแสดงนิทรรศการ เป็นหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ โดยความร่วมมือระหวา่งสาํนกัวทิยบริการและสาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ เพิ+มจาํนวน

คอมพวิเตอร์ เพื+อการคน้ควา้จากเดิม  25  เครื+อง เป็น  100 เครื+อง ใหบ้ริการสืบคน้สารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต บริการสืบคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มูลสาํเร็จรูป , บริการพมิพ์

งาน , บริการวดิีทศันต์ามอธัยาศยั ( Vedio on demand ) โดยเริ+มใหบ้ริการหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ เมื+อเดือนมิถุนายน  2547  และเมื+อวนัที+ 1 มีนาคม  2548  สาํนกัวทิยบริการได้

เปลี+ยนชื+อหน่วยงานเป็น สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวทิยาลยั ราชภฏักาํแพงเพชร  

 แผนกลยุทธ์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 

สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/บุคลากร 
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แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

วสัิยทศัน์ (Vision) 

              เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที+ไดม้าตรฐาน เพื+อพฒันาบณัฑิตและชุมชนที+ย ั+งยนื 

 

 

พนัธกจิ (Mission) 

1. พฒันาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ที+สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

2. พฒันาสื+อการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. จดับริการสารสนเทศที+ไดม้าตรฐานในระดบัสากล 

4. พฒันาโครงสร้างพืUนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื+อการบริหารจดัการและสนบัสนุนการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

5. พฒันาทกัษะดา้นภาษา  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสารใหก้บันกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั 
6. ใหบ้ริการวชิาการทางดา้นภาษา  สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสารแก่ทอ้งถิ+น 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประ สงค์ (Goals) 

1. พฒันาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ใหไ้ดม้าตรฐาน 

2. เพิ+มศกัยภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื+อการพฒันาคุณภาพบณัฑิต 

3.  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาคน้ควา้ การวจิยั และบริการวชิาการใหก้บับณัฑิต 

บุคลากรของมหาวทิยาลยั และประชาชนในทอ้งถิ+น 

1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้มีมาตรฐาน 

2. มหาวทิยาลยัมีระบบโครงสร้างพืUนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที+มี 

ประสิทธิภาพ 

3. ประชาชนในทอ้งถิ+น ไดรั้บโอกาสในการศึกษาคน้ควา้ การวจิยั และบริการ

วชิาการ  
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ทีO 1  พฒันาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ใหไ้ดม้าตรฐาน  มีความเชื+อมโยงกบั 

 นโยบายรัฐบาลที+ 2  สงัคมและคุณภาพชีวติ 

 เป้าหมายเชิงนโยบาย  คนไทยทุกกลุ่ม  ทุกวยัไดรั้บการศึกษาที+มีคุณภาพไดม้าตรฐาน  ทนัต่อการเปลี+ยนแปลงตัUงแต่ระดบัปฐมวยัจนตลอดชีวติมีศกัยภาพในการ

ดาํรงชีวติประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขนัของประเทศ 

 นโยบายยอ่ยที+ 2.1.1  ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยา่งมีบูรณาการและสอดคลอ้งกนัตัUงแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงอุดมศึกษาทัUงในและนอกระบบการศึกษา 

 กลยทุธ์ / วธีิการ  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมที+สอดคลอ้งเชื+อมโยงกนั  ศึกษาวจิยัและพฒันา

องคค์วามรู้และกาํกบัติดตามประเมินผล 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ทีO 2  เพื+อศกัยภาพดา้นภาษา เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื+อสารเพื+อการพฒันาคุณภาพบณัฑิต 

 นโยบายรัฐบาลที+ 2  สงัคมและคุณภาพชีวติ 

 เป้าหมายเชิงนโยบาย  คนไทยทุกกลุ่ม  ทุกวยัไดรั้บการศึกษาที+มีคุณภาพไดม้าตรฐาน ทนัต่อการเปลี+ยนแปลงตัUงแต่ระดบัปฐมวยัจนตลอดชีวติมีศกัยภาพในการ

ดาํรงชีวติประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขนัของประเทศ 

 นโยบายยอ่ยที+ 2.1.1  ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของคนไทยอยา่งมีบูรณาการและสอดคลอ้งกนัตัUงแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงอุดมศึกษาทัUงในและนอกระบบการศึกษา 

 กลยทุธ์ / วธีิการ  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมที+สอดคลอ้งเชื+อมโยงกนั  ศึกษาวจิยัและพฒันา

องคค์วามรู้และกาํกบัติดตามประเมินผล 

 

 

ความเชืOอมโยงประเดน็ยุทธศาสตร์กบันโยบายรัฐบาล  เป้าหมายเชิงนโยบาย นโยบายย่อย และกลยุทธ์ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ทีO 3  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาคน้ควา้ การวจิยั และบริการวชิาการใหก้บับณัฑิต บุคลากรของมหาวทิยาลยั และประชาชนในทอ้งถิ+น 

 นโยบายรัฐบาลที+ 2  สงัคมและคุณภาพชีวติ 

 เป้าหมายเชิงนโยบาย  คนไทยทุกกลุ่ม  ทุกวยัไดรั้บการศึกษาที+มีคุณภาพไดม้าตรฐาน  ทนัต่อการเปลี+ยนแปลงตัUงแต่ระดบัปฐมวยัจนตลอดชีวติมีศกัยภาพในการ

ดาํรงชีวติประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขนัของประเทศ 

 นโยบายยอ่ยที+ 2.1.2  การเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 กลยทุธ์ / วธีิการ  สร้างโอกาสและทางเลือกสาํหรับประชาชนในการเขา้ถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้โดยการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษานอกโรงเรียน  

การศึกษาตามอธัยาศยั  ส่งเสริมสถาบนัการศึกษา  จดับริการวชิาการแก่ชุมชนและสงัคม 
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ความเชืOอมโยงระหว่างวสัิยทศัน์  พนัธกจิ  และประเดน็ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ทีO 1 ประเดน็ยุทธศาสตร์ทีO 2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ทีO 3 

วสัิยทศัน์                      เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที+ไดม้าตรฐาน เพื+อพฒันาบณัฑิตและชุมชนที+ย ั+งยนื 

 

พนัธกจิ 

1. พฒันาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ที+สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

2. พฒันาสื+อการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. จดับริการสารสนเทศที+ไดม้าตรฐานในระดบัสากล 

4. พฒันาโครงสร้างพืUนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื+อการบริหารจดัการและสนบัสนุนการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

5. พฒันาทกัษะดา้นภาษา  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสารใหก้บันกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั 
6. ใหบ้ริการวชิาการทางดา้นภาษา  สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสารแก่ทอ้งถิ+น 
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เป้าประสงค์ทีO 1 

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้มีมาตรฐาน 

 
 

เป้าประสงค์ทีO 2 

 พฒันาศกัยภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื+อ

พฒันาคุณภาพบณัฑิต 

เป้าประสงค์ทีO 3 

    ประชาชนในทอ้งถิ+น ไดรั้บโอกาส

ในการศึกษาคน้ควา้        การวจิยั และ

บริการวชิาการ 

         เป้าหมาย 1 

     ผูรั้บบริการจากแหล่ง

ทรัพยากรการเรียนรู้ที+มีความพงึ

พอใจในคุณภาพมาตรฐาน และ

การใหบ้ริการ 

 

เป้าหมาย (2.1) 

2.1 นกัศึกษาไดรั้บการเพิ+มศกัยภาพดา้นภาษา 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร 

2.2 พฒันาสื+อการเรียนการสอนที+สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร 

2.3 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศพืUนฐานและระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื+อการบริหารจดัการและ

การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

 

เป้าหมาย 3 

    มีแผนงาน/โครงการ และผลการ

ดาํเนินงานในการใหบ้ริการ

วชิาการ 
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กลยุทธ์ 

1.1.1  จดัหาทรัพยากรสารสนเทศทุก

รูปแบบที+สอดคลอ้งกบัการจดั

การศึกษาของมหาวทิยาลยั 

1.1.2  พฒันางานบริการสารสนเทศใหไ้ด้

มาตรฐาน 

1.1.3  พฒันาบรรยากาศที+เอืUอต่อการศึกษา

คน้ควา้ในการบริหารงาน และ

ใหบ้ริการ 

1.1.4  สร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน

ในการใหบ้ริการ 

1.1.5 ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา
เพื+อพฒันาหน่วยงาน 

 

กลยุทธ์ 

2.1.1  พฒันาศูนยค์อมพวิเตอร์และศูนย ์
ภาษาเพื+อพฒันาบณัฑิตและ

ใหบ้ริการวชิาการ 

2.1.2 เสริมสร้างความรู้ดา้นภาษา 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื+อสาร 

 

กลยุทธ์ 

3.1.1 เสริมสร้างโอกาสในการศึกษา

คน้ควา้แก่บณัฑิต และประชาชน

ในทอ้งถิ+น 

3.1.2  จดับริการทางวชิาการดา้นภาษา 

สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื+อสารแก่

ประชาชนในทอ้งถิ+น     

 

กลยุทธ์ 

2.2.1 พฒันาสื+อสารสนเทศ
อิเลก็ทรอนิกส์เพื+อการเรียนรู้ 

 

กลยุทธ์ 

2.3.1 พฒันาระบบโครงสร้างพืUนฐาน

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.3.2 พฒันาระบบสารสนเทศเพื+อการ  

บริหารและการตดัสินใจ 

 

มาตรการ 

1.1.1  จดัหาทรัพยากรสารสนเทศทุก

ประเภท 

1.1.2  จดับริการสารสนเทศ 

1.1.3  พฒันาอาคาร สถานที+และภูมิส

ถาปัตย ์

1.1.4  ลงนามความร่วมมือระหวา่ง

หน่วยงานในการใหบ้ริการ 

1.1.5 ดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

 

มาตรการ 

2.1.1  พฒันาศูนยค์อมพวิเตอร์และ

ศูนยภ์าษา 

2.1.2  จดัอบรมความรู้เกี+ยวกบั

ภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื+อสาร 

2.1.3  สอบวดัความรู้ดา้นภาษา 

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื+อสาร 

2.1.4 จดัหาซอฟทแ์วร์ที+ใชใ้นการ

บริหารจดัการ การเรียนรู้ การ

วจิยัและบริการวชิาการ 

2.1.5 จดัหาวสัดุ ครุภณัฑเ์พื+อ

บริหารจดัการและบริการวชิา

ประจาํศูนยค์อมพวิเตอร์ 

 

มาตรการ 

2.2.1  ผลิตสื+อการเรียนการสอน

อิเลก็ทรอนิกส์  (e – learning) 

 

มาตรการ 

2.3.1  ปรับปรุงและบาํรุงรักษา

ระบบเครือข่ายหลกัของ

มหาวทิยาลยั 

2.3.2  พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้

ความสามารถในการดูแล, 

บาํรุงรักษาและพฒันาระบบ

เครือข่าย 

 

มาตรการ 

3.1.1  จดักิจกรรมบริการวชิาการ  

ไดแ้ก่  อบรม  สมัมนาให้

ความรู้ทางดา้นภาษา  

สารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื+อสาร 

3.1.2  จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

3.1.3  จดับริการเผยแพร่ความรู้ดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ

เคลื+อนที+ 

3.1.4  จดับริการสารสนเทศเพื+อ

บริการวชิาการสาํหรับ

ประชาชนทั+วไป 
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เป้าประสงค์ (Goals) กลยุทธ์ (Strategies) 

เป้าประสงค์ทีO 1   แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้มีมาตรฐาน 

 

 

 

กลยทุธ์ที+ 1.1.1  จดัหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที+สอดคลอ้งกบัการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

กลยทุธ์ที+ 1.1.2  พฒันางานบริการสารสนเทศใหไ้ดม้าตรฐาน 

กลยทุธ์ที+ 1.1.3  พฒันาบรรยากาศที+เอืUอต่อการศึกษาคน้ควา้ในการบริหารงาน และใหบ้ริการ 

กลยทุธ์ที+ 1.1.4  สร้างความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานในการใหบ้ริการ 

กลยทุธ์ที+  1.1.5  ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื+อพฒันาหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ทีO 2   บณัฑิตมีศกัยภาพดา้นภาษา  เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื+อสาร 

 

กลยทุธ์ที+ 2.1.1  พฒันาศูนยค์อมพวิเตอร์และศูนย ์ภาษาเพื+อพฒันาบณัฑิตและใหบ้ริการวชิาการ 

กลยทุธ์ที+ 2.1.2  เสริมสร้างความรู้ดา้นภาษา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร 

กลยทุธ์ที+ 2.2.1  พฒันาสื+อสารสนเทศอิเลก็ทรอนิกส์เพื+อการเรียนรู้ 

กลยทุธ์ที+ 2.3.1 พฒันาระบบโครงสร้างพืUนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลยทุธ์ที+ 2.3.2 พฒันาระบบสารสนเทศเพื+อการ  บริหารและการตดัสินใจ 

เป้าประสงค์ทีO 3  ประชาชนในทอ้งถิ+น ไดรั้บโอกาสในการศึกษาคน้ควา้ การ

วจิยั และบริการวชิาการ 

กลยทุธ์ที+ 3.1.1  เสริมสร้างโอกาสในการศึกษาคน้ควา้แก่บณัฑิต และประชาชนในทอ้งถิ+น 

กลยทุธ์ที+ 3.1.2 จดับริการทางวชิาการดา้นภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสารแก่

ประชาชนในทอ้งถิ+น         

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 ตวัชีZวดั  
เป้าหมาย (Target) 

2552 2553 2554 2555 52-55 

1. ระดบัความสาํเร็จในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 3 4 4 5 5 

2. ร้อยละคุณภาพของการใหบ้ริการสาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 80 80 80 80 80 

3. ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาระบบเครือข่าย 3 4 4 5 5 

4. ร้อยละความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการระบบสารสนเทศเพื+อการบริหารและการตดัสินใจ 70 75 80 85 80 

5. จาํนวนรายวชิาที+มีการผลิตสื+อการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส์ (e-learning) 20 20 20 20 80 

6. ร้อยละของนกัศึกษาที+สอบผา่นเกณฑว์ดัมาตรฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร 80 80 80 80 80 

7. ร้อยละของนกัศึกษาที+สอบผา่นเกณฑว์ดัความรู้ทางดา้นภาษา 60 61 62 63 61 

8. ความสาํเร็จของการใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพตามพนัธกิจของสาํนกัวทิยบริการฯ 3 4 4 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัชีZวดัและเป้าหมาย ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555) 
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ภาคผนวก 
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ผลการวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT  Analysis) 

สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีทรัพยากรสารสนเทศระดบัอุดมศึกษาที+ไดม้าตรฐาน 

2. เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที+ใหบ้ริการแก่มหาวทิยาลยัและทอ้งถิ+น 

3. มีศูนยค์อมพิวเตอร์ประจาํคณะ  ที+อาํนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการศึกษา
คน้ควา้ 

4. มีการฝึกทกัษะและพฒันาความรู้ความสามารถทางดา้นภาษา  เทคโนโลยสีารสนเทศและ        
การสื+อสารแก่นกัศึกษา 

5. มีการจดับริการแก่นกัศึกษาและศิษยเ์ก่าครบทุกดา้น 

6. มีการจดับริการวชิาการแก่ทอ้งถิ+นอยา่งต่อเนื+อง 

1. จาํนวนบุคลากรเฉพาะทางไม่เพยีงพอต่อการปฏิบติังาน 

2. งบประมาณในการพฒันาศูนยภ์าษาและศูนยค์อมพวิเตอร์ยงัไม่เพยีงพอ 

3.  ฐานขอ้มูลเพื+อการบริหารจดัการและการตดัสินใจยงัไม่สมบูรณ์ 

4.  พืUนที+ในการจดัเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพยีงพอ 

 

โอกาส (Opportunities) ภยัคุกคาม (Threats) 

1. จากแผนยทุธศาสตร์ระดบัชาติ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที+ 10    

ไดก้าํหนดใหมี้นโยบายการพฒันาแหล่งทรัพยากรทางการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื+อการศึกษา จึงทาํใหส้าํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศมีโอกาส      

ที+จะไดรั้บ  การพฒันา 

2.   มีความร่วมมือในรูปเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก จึงทาํใหเ้กิดการพฒันาทรัพยากร  

การใชท้รัพยากร  และบุคลากรร่วมกนั 

3.   มีการพฒันาฐานขอ้มูลไปสู่มาตรฐานในระดบัสากล โดยความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด 

สถาบนัอุดมศึกษา 

4.   ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารของมหาวทิยาลยัในการพฒันางาน 

 

1.   เนื+องจากเกิดความขดัขอ้งของเครื+องคอมพวิเตอร์แม่ข่ายที+ใหบ้ริการของโครงการ 

ThaiLIS  ทาํใหก้ารสืบคน้ขดัขอ้ง ล่าชา้ 

2.  อุปสรรคจากที+ไวรัส และโทรจนัจากผูใ้ชบ้ริการและระบบเครือข่ายรบกวนช่องทางการ

ใหบ้ริการ 

3.   พฤติกรรมการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการ เช่น การดาวนโ์หลดขอ้มูล, การติดต่อสื+อสารทนัที 

ทนัใด (MSN) ทาํใหช่้องทางการสื+อสารเหลือนอ้ยเป็นอุปสรรคต่อการใชบ้ริการอื+นๆ 
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เกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏบิัตริาชการ สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

1. ระดบัความสาํเร็จในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

ระดบัที+ 1 มีนโยบายในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

ระดบัที+ 2 มีการจดัสรรงบประมาณเพื+อการจดัหาทรัพยากรอยา่งต่อเนื+อง 

ระดบัที+ 3 มีการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทุกสาขาวชิาตามหลกัสูตร 

ระดบัที+ 4  มีการประเมินการใชท้รัพยากรสารสนเทศ 

ระดบัที+ 5 มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ 

2. ร้อยละของผูใ้ชบ้ริการจากแห่งทรัพยากรการเรียนรู้ที+มีความพงึพอใจในคุณภาพมาตรฐานและการใหบ้ริการ 
ระดบัที+ 1 ตํ+ากวา่ร้อยละ 70 

ระดบัที+ 2 ร้อยละ 70 

ระดบัที+ 3 ร้อยละ 75 

ระดบัที+ 4 ร้อยละ 80  

ระดบัที+ 5 ร้อยละ 85  

3. ระดบัความสาํเร็จของการใหบ้ริการระบบเครือข่ายที+มีเสถียรภาพ 

ระดบัที+ 1  มีแผนพฒันาระบบเครือข่าย 

ระดบัที+ 2  มีบุคลากรที+รับผดิชอบโดยตรง 

ระดบัที+ 3  มีการพฒันาระบบเครือข่าย  โดยจดัหาครุภณัฑเ์พื+อการบริหารจดัการระบบเครือข่ายหลกั 

ระดบัที+ 4  มีการตรวจและประเมินประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 

ระดบัที+ 5  นาํผลการประเมินไปพฒันางาน 
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4. จาํนวนสื+อการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส์ 

ระดบัที+ 1  ตํ+ากวา่  6  เรื+อง 

ระดบัที+ 2    8  เรื+อง 

ระดบัที+ 3   10  เรื+อง 

ระดบัที+ 4   12  เรื+อง 

ระดบัที+ 5   14  เรื+อง 

5. ร้อยละของนกัศึกษาที+ไดรั้บการพฒันาเพื+อเพิ+มศกัยภาพทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระดบัที+ 1  ตํ+ากวา่ร้อยละ 50  

ระดบัที+ 2  ร้อยละ 60  

ระดบัที+ 3  ร้อยละ 70  

ระดบัที+ 4  ร้อยละ 80  

ระดบัที+ 5  ร้อยละ 90 

6. ระดบัความสาํเร็จและประสิทธิภาพของการใหบ้ริการและวชิาชีพตามพนัธกิจของสถาบนั 

ระดบัที+ 1  มีแผนการใหบ้ริการวชิาการ 

ระดบัที+ 2  มีบุคลากรที+รับผดิชอบงานบริการวชิาการ 

ระดบัที+ 3  มีการดาํเนินงานตามแผนบริการวชิาการ 

ระดบัที+ 4  มีการประเมินผลการใหบ้ริการวชิาการ 

ระดบัที+ 5  มีการนาํผลการประเมินการใหบ้ริการวชิากรไปพฒันางานบริการวชิากร 
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