แผนบริการวิชาการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ 2558

คานา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกิจที่สาคัญประการหนึ่งที่จะถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน คือ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดทาแผนบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และดาเนินการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ประวัติความเป็นมาหน่วยงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารงานตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เกิดจากการรวมหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สานักวิทยบริการและสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ และอานวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มก่อตั้งในเ ดือนมีนาคม
2548 และในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ศูนย์ภาษามาสังกัดภายใต้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน ภายในปี 2560

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. จัดบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
6.ให้บริการวิชาการทางด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ชุมชนและ
ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ (Goals)

1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
2. เพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการให้กับ
ชุมชนและประชาคมอาเซียน

1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2. บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ชุมชนและประชาคมอาเซียน ได้รับการบริการวิชาการ

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

เป้าปีประสงค์
งบประมาณ 2557

กลยุทธ์

1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
1.2 พัฒนางานบริการสารสนเทศให้มีคุณภาพ
1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้
1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ
1.6 ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนางานและการ
ให้บริการ
2. เพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี 2. บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมี 2.1 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี 2.2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สารสนเทศและการสื่อสาร
3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจัย 3. ชุมชนและประชาคมอาเซียน ได้รับการ 3.1 เสริมสร้างโอกาสในการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ
และบริการวิชาการให้กับชุมชน และประชาคม
บริการวิชาการ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อาเซียน
การสื่อสาร แก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
3.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ชุมชนและ
ประชาคมอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการให้กับชุมชนและประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างโอกาสในการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ชุมชนและ
ประชาคมอาเซียน
มาตรการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้าน
- จานวนกิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์ - บริการวิชาการด้านวิทยบริการ
ภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยี
- ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม - บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ
สารสนเทศและการสื่อสาร
- ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
- ร้อยละของโครงการที่มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการแก่สังคม
- จานวนเครือข่ายความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัยด้านงานบริการวิชาการ
กลยุทธ์ 2 เพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
มาตรการ
ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
- จานวนของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการ
- พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาการ วิชาการ
สารสนเทศ
ให้บริการวิชาการ
- พัฒนาบุคลากรด้านวิทยบริการ
- พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิจัยพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วดั เป้าหมาย และเกณฑ์ การให้ คะแนนตามแผนปฏิบัตริ าชการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี งบประมาณ 2558
..............
เป้าประสงค์

3. ชุมชนและประชาคม
อาเซียน ได้รับการบริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัด

1 จานวนกิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2 *ร้อยละของโครงการที่มีการนาความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย
3 *ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการ
บริการวิชาการแก่สังคม
4 *ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือองค์กรภายนอก
5 จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านบริการวิชาการ
6 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการแก่
สังคม
7 จานวนเครือข่ายความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัย
ด้านงานบริการวิชาการ

น้าหนัก

เป้าหมาย

(ร้อยละ)

(ปีปัจจุบัน)

5

ข้อมูลพืน้ ฐาน
(ผลการปฏิบัติงาน)
2557

เกณฑ์การให้คะแนน

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

14

11

12

13

14

15

4

6

2

4

6

8

10

4

3

1

2

3

4

5

3

3

1

2

3

4

5

3

20

10

15

20

25

30

3

75

60

65

70

75

80

3

3

1

2

3

4

5
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เกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการโครงการบริการวิชาการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จานวนกิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พิจารณาจากจานวนกิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับที่ 1 จานวน 11 กิจกรรม
ระดับที่ 2 จานวน 12 กิจกรรม
ระดับที่ 3 จานวน 13 กิจกรรม
ระดับที่ 4 จานวน 14 กิจกรรม
ระดับที่ 5 จานวน 15 กิจกรรม
ร้อยละของโครงการที่มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย
พิจารณาจากร้อยละของโครงการที่มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการวิจัย
ระดับที่ 1 ร้อยละ 2
ระดับที่ 2 ร้อยละ 4
ระดับที่ 3 ร้อยละ 6
ระดับที่ 4 ร้อยละ 8
ระดับที่ 5 ร้อยละ 10
การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคมหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือทาหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อ
การพัฒนาพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งของประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มี
ค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ
ตารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น

ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. มีการจัดทาแผนการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2. มีโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
3. มีการเผยแพร่/ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน/โปรแกรมวิชา
4. มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
5. มีผลงาน/บุคคลได้รับการยกย่อง ชมเชยในระดับชาติ/นานาชาติ
ระดับที่ 1 ดาเนินการได้ 1 ข้อ
ระดับที่ 2 ดาเนินการได้ 2 ข้อ
ระดับที่ 3 ดาเนินการได้ 3 ข้อ
ระดับที่ 4 ดาเนินการได้ 4 ข้อ
ระดับที่ 5 ดาเนินการได้ 5 ข้อ
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
พิจารณาจากผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจาปีไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นาหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง
ระดับที่ 1 ดาเนินการได้ 1 ข้อ
ระดับที่ 2 ดาเนินการได้ 2 ข้อ
ระดับที่ 3 ดาเนินการได้ 3 ข้อ
ระดับที่ 4 ดาเนินการได้ 4 ข้อ
ระดับที่ 5 ดาเนินการได้ 5 ข้อ

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ
พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ
ระดับที่ 1 จานวน 10 คน
ระดับที่ 2 จานวน 15 คน
ระดับที่ 3 จานวน 20 คน
ระดับที่ 4 จานวน 25 คน
ระดับที่ 5 จานวน 30 คน
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการแก่สังคม
พิจารณาจากร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการแก่สังคม
ระดับที่ 1 ร้อยละ 60
ระดับที่ 2 ร้อยละ 65
ระดับที่ 3 ร้อยละ 70
ระดับที่ 4 ร้อยละ 75
จานวนเครือข่ายความร่วมมือภายนอกมหาวิทยาลัยด้านงานบริการวิชาการ
พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ
ระดับที่ 1 จานวน 1 แห่ง
ระดับที่ 2 จานวน 2 แห่ง
ระดับที่ 3 จานวน 3 แห่ง
ระดับที่ 4 จานวน 4 แห่ง
ระดับที่ 5 จานวน 5 แห่ง

โครงการตามแผนบริการวิชาการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2558
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.รณรงค์ส่งเสริมนิสัย

1. เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีนิสัย

ครู อาจารย์
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป

รักการอ่าน

2.บริการวิชาการด้าน
วิทยบริการ

รักการอ่าน
2. เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้กับนักศึกษา บรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าที่ของสานัก ฯ ในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน
3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ และชุมชนในท้องถิ่น

1. เพื่อให้บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์แก่ท้องถิ่น

วิธีวัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4 (ระดับ)

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี

เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
ศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
4 (ระดับ)

ครู อาจารย์
นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป

เชิงเวลา
1. ดาเนินการตามวันเวลาที่กาหนด 1ปี
เชิงปริมาณ
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4 (ระดับ)
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
ศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
4 (ระดับ)
เชิงเวลา
1. ดาเนินการตามวันเวลาที่กาหนด 1ปี

นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช

ชื่อโครงการ
3. พระราชดาริฯ

วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรม ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่สื่อ eDLTV
2. เพื่อส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมในโครงการ eDLTV สู่
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ
3. เพื่อจัดทาวิจัยการใช้สื่อ eDLTV
4. เพื่อจัดประกวดแข่งขันผลของการนาไปใช้งาน

เป้าหมาย
นักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา

วิธีวัดความสาเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับสื่อ
eDLTV 6 (กิจกรรม)
เชิงคุณภาพ
1. ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ
และความพึงพอใจ 4 ระดับ
เชิงเวลา
1. การดาเนินการตามระยะเวลาที่
กาหนด 1 (ปี)

ผู้รับผิดชอบ
นายยุติธรรม ปรมะ

