แผนการบริการวิชาการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปี งบประมาณ 2553

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่ได้มาตรฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริ การและสนับสนุนการจัดการเรี ยนการ
สอนของมหาวิทยาลัย การวิจยั และบริ การท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรู ปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. จัดบริ การสาสนเทศที่ได้มาตรฐานในระดับสากล
3. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
5. ให้บริ การวิชาการทางด้านบรรณารักษศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ทอ้ งถิ่น

นโยบาย : ด้ านการบริการวิชาการแก่ท้องถิน่ ชุมชน และสั งคม
เป็ นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ สาหรับการศึกษาค้ นคว้ า และให้ บริการวิชาการทางด้ านบรรณารักษศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ท้องถิ่น

กลยุทธ์
1. เสริมสร้ างโอกาสในการศึกษาค้นคว้ าแก่บัณฑิตและประชาชนในท้ องถิ่น
2. เพิม่ ศักยภาพด้ านบรรณารักษศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บัณฑิตและประชาชนในท้ องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ าประสงค์

เสริ มสร้างโอกาสทางการศึกษา การวิจยั และบริ การวิชาการแก่บณั ฑิตบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และประชาชนในท้องถิ่น

ให้โอกาสในการศึกษาค้นคว้า การวิจยั และบริ การวิชาการแก่บณั ฑิตบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และประชาชนในท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ตัวชี้วดั กลยุทธ์ งาน/โครงการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เสริ มสร้างโอกาสทาง
การศึกษา การวิจยั และบริ การ
วิชาการแก่บณั ฑิตบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนในท้องถิ่น

เป้ าประสงค์
ให้โอกาสในการศึกษา
ค้นคว้า การวิจยั และบริ การ
วิชาการแก่บณั ฑิตบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และประชาชนใน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

1. ระดับความสาเร็ จในการบริ การและวิชาชีพตามพันธกิการของสถาบัน
(สมศ. 3.7)
2. ค่าใช้จ่ายและมูลค่าของสถาบันในการบริ การและวิชาชีพเพื่อสังคมต่อ
อาจารย์ประจา (บาทต่อคน)(สกอ. 8.1, สมศ. 3.4)
3. รายรับของสถาบัน ในการให้บริ การวิชาการ และวิชาชีพในนาม
สถาบันต่ออาจารย์ประจา (สมศ. 6.3)
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (กพร. 6)
5. ร้อยละของโครงการหรื อกิจกรรมบริ การวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนอง ความต้องการการพัฒนาและเสริ มสร้างความแข็มแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรื อนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจยั
ประจา (สมศ. 3.1)

1. เสริ มสร้างโอกาสใน
การศึกษาค้นคว้าแก่
บัณฑิตและประชาชน
ในท้องถิ่น
2. เพิ่มศักยภาพด้าน
บรรณารักษศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บณั ฑิตและ
ประชาชนในท้องถิ่น

ตัวชี้วดั
ระดับความสาเร็ จและ
ประสิ ทธิภาพของการ
ให้บริ การวิชาการแลวิชาชีพ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เป้ าหมาย

กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย
เสริ มสร้างโอกาสในการศึกษา
การวิจยั และบริ การวิชาการแก่บณั ฑิต
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนในท้องถิ่น

งาน/โครงการ

งบประมาณ แหล่งงบประมาณ

- โครงการรณรงค์สร้างนิสัยรักการอ่าน
- โครงการพัฒนาทักษะการสื บค้น
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการบริ การวิชาการด้านสารสนเทศ
ศาสตร์

100,000
50,000

งปม.
บกศ.

30,000

บกศ.

- โครงการบริ การสารสนเทศ นอกเวลา
ราชการ
- โครงการปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
เครื อข่ายของมหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือ
ระหว่างสถาบันตามแนวพระราชดาริ ฯ

165,000

บกศ.

4,085,000

งปม.

80,000

บกศ.

30,000

บกศ.

เพิ่มศักยภาพด้านบรรณารักษศาสตร์ - โครงการพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น
และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บณั ฑิต
และประชาชนในท้องถิ่น

โครงการตามแผนบริการวิชาการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี งบประมาณ 2553
ชื่ อโครงการ
โครงการรณรงค์สร้างนิสัยรักการอ่าน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและ
ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน
2. เพื่อให้ครู ผูป้ กครอง และ
ประชาชนได้มีบทบาทต่อการสร้าง
นิสัยรักการอ่านให้กบั ชุมชนใน
ท้องถิ่น
3. เพื่อเป็ นการฝึ กทักษะให้กบั
นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสานัก
วิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดกิจกรรม
รักการอ่าน
4. เพื่อบริ การวิชาการ แก่ชุมชน
เยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป

เป้ าหมาย

วิธีวดั ความสาเร็จของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

เชิงปริ มาณ
1. จานวนผูเ้ ข้ารับบริ การ 200 (คน)
2. จานวนที่จดั กิจกรรม 12 (ครั้ง)
เชิงคุณภาพ
1. ผูเ้ ข้ารับบริ การมีความพึงพอใจ 80 %
เชิงเวลา

ผศ. อรุ ณลักษณ์ รัตนพันธุ์

ชื่ อโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะการสื บค้น
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะการสื บค้น
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และบุคคลภายนอกที่สนใจ

เป้ าหมาย
ครู อาจารย์
บรรณารักษ์ นักเรี ยน
นักศึกษา ประชาชน
ทัว่ ไป

2. เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
คุม้ ค่ากับการสื บค้นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์

โครงการบริ การวิชาการด้าน
สารสนเทศศาสตร์

1. เพื่อให้บริ การวิชาการด้าน
สารสนเทศแก่ในท้องถิ่น
2. เพื่อเกิดเครื อข่ายความร่ วมมือทาง
วิชาการระหว่างสานักวิทยาบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ชุมชนในท้องถิ่น
3. เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์สานัก
สานักวิทยาบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

ครู อาจารย์
นักเรี ยน นักศึกษา
ประชาชนทัว่ ไป

วิธีวดั ความสาเร็จของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

เชิงปริ มาณ
ผศ. อรุ ณลักษณ์ รัตนพันธุ์
1. จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรมไม่ต่ากว่า
50(คน)
เชิงคุณภาพ
1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ
ไม่ต่ากว่า 90 %
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่
ต่ากว่า 80 %
3.ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีการนาความรู ้ไป
ใช้ไม่ต่ากว่า 75 %
เชิงเวลา
เชิงปริ มาณ
ผศ. อรุ ณลักษณ์ รัตนพันธุ์
1. จานวนผูเ้ ข้ารับบริ การไม่ต่ากว่า
50 (คน)
เชิงคุณภาพ
1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ
90 %
2. ผูเ้ ข้ารับบริ การมีความพึงพอใจ 80 %
เชิงเวลา

ชื่ อโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นให้เป็ น
แหล่งสารสนเทศสาหรับผูใ้ ช้บริ การ
ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
ประชาชนทัว่ ไป

โครงการบริ การสารสนเทศ นอกเวลา
ราชการ

1. เพื่อขยายเวลาการให้บริ การแก่
ผูใ้ ช้บริ การ
2. เพื่อบริ การวิชาการสู่ ชุมชนแก่
ผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ ศิษย์เก่าและ
ประชาชนทัว่ ไป
3. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ได้ทรัพยากร
สารสนเทศร่ วมกัน

เป้ าหมาย
ครู อาจารย์
นักเรี ยน นักศึกษา
ประชาชนทัว่ ไป

วิธีวดั ความสาเร็จของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

เชิงปริ มาณ
ผศ. ประพิมพร โกศิยะกุล
1. พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น
2 (ฐานข้อมูล)
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของผูใ้ ช้บริ การจากแหล่ง
ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ทีมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพมาตรฐานและการ
ให้บริ การ 75 %
เชิงเวลา
ครู อาจารย์
เชิงปริ มาณ
ผศ. สุ รชั ย โกศิยะกุล
บรรณารักษ์ นักเรี ยน 1. เปิ ดบริ การนอกเวลาราชการ 220 (วัน)
นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
ประชาชนทัว่ ไป
1. ร้อยละของผูใ้ ช้บริ การจากแหล่ง
ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพและการให้บริ การ 75 %
เชิงเวลา

ชื่ อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

วิธีวดั ความสาเร็จของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

- โครงการปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
เครื อข่ายของมหาวิทยาลัย

1. เพื่อพัฒนาระบบเครื อข่ายหลักให้มี
อุปกรณ์ครบถ้วนและมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อเชื่ อมโยงระบบเครื อข่ายแต่ละ
อาคาร
3. เพื่อสร้างระบบเครื อข่ายที่มีระบบ
บริ หารจัดการที่สมบูรณ์
4. เพื่อสร้างระบบให้รองรับ พรบ. ว่า
ด้วยการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ ฯ

อาจารย์ บุคลากร

ผศ. ศิลป์ ณรงค์ ฉวีพฒ
ั น์

- โครงการพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือ 1. เพื่อจัดฝึ กอบรมทั้งภายในและ
ระหว่างสถาบันตามแนวพระราชดาริ ฯ ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่ งเสริ มโครงการสนับสนุนใน
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. เพื่อส่ งเสริ มการใช้งานโปรแกรม
โอนเพ่นซอร์ สให้แพร่ หลายมากยิง่ ขึ้น

ครู อาจารย์
บรรณารักษ์
นักเรี ยน นักศึกษา

เชิงปริ มาณ
1. มีอุปกรณ์ระบบเครื อข่ายหลัก
7 (รายการ)
2. มีระบบเครื อข่ายหลัก ( Back Bone)
1 (ระบบ)
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
เครื อข่ายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 %
เชิงเวลา
1. มีระบบเครื อข่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดปี 12 (เดือน)
เชิงปริ มาณ
1. มีโรงเรี ยนเข้าร่ วมไม่นอ้ ยกว่า
10(แห่ง)
เชิงคุณภาพ
1. ผลสารวจความพึงพอใจในการ
ประสานงานและให้บริ การไม่นอ้ ยกว่า
ร้อนละ 75 %
เชิงเวลา
1. ดาเนินการเผยแพร่ ให้กบั โรงเรี ยน
ระยะเวลา 1 (ปี )

ผศ. ยุติธรรม ปรมะ

