
 

แผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 ปรัชญา  

 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้วยเทคโนโลยี  

และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และบริการชุมชน 
 

 
ปณิธาน 
 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัย e-University 

 
 

วิสัยทัศน์  
 

มุ่งสู่การเป็น  Smart University  และความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล  
 

 
พันธกิจ 
 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย 
2.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

 3.  พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.  ส่งเสริมสนับสนุนการผลติสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
  5.  ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์  
 
 

1. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 
         สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0 

2.  เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม 
6.  เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา บุคลากร 
    ของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
7.  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน  
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การบริการทางวิชาการแกส่ังคม  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
พันธกิจด้านการบริการวิชาการของสถาบันการศึกษา เป็นข้อก าหนดหนึ่งในการประกันคุณภาพ

ภายในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่งได้ก าหนดองค์ประกอบ
ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม  และเป็นข้อก าหนดอีกด้านหนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  ซึ่งสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการบริการทางวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมสืบสานโครงการ
พระราชด าริ และสอดคล้องตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น และพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชน  และการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             ดังนั้น  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี ด าเนินงานไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 
2562 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน โดยก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังนี้  

1. หน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ 
(1) ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2562 
(2) ชี้แจงท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นของการจัดท าแผนบริการวิชาการ

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวปฏิบัติของการจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี

งบประมาณ 2562 
 2.  หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน 

(1) วางแผนและรับผิดชอบการจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2562 
(2) ด าเนินการและจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการจัดท าแผนบริการ

วิชาการประจ าปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3) ก ากับและติดตามด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 
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(4) จัดท าสรุปรายงานตามแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2562 เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(5) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
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นโยบายการบริการวิชาการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

นโยบายการบริการวิชาการ หมายถึง แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรมที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้ด าเนินงาน เพ่ือการจัดบริการวิชาการที่
เหมาะสมให้แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นที่สอดคล้องตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การอบรมแนะน าให้ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและสังคมไปในการให้บริการทางวิชาการด้านห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการจัดการ
องค์กร แก่สังคม ชุมชน รวมทั้งได้น าองค์ความรู้จากการจัดบริการวิชาการ หรือการอบรม ศึกษาค้นคว้าไป
ใช้ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมชุมชน เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งการน าความรู้
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. นโยบายในจัดบริการวิชาการแก่สังคม  
1.1 ส่งเสริมให้มีการจัดการบริการวิชาการแก่สังคมด้านเกี่ยวกับห้องสมุด และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่หลากหลายรูปแบบ และกิจกรรมน าไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ครอบคลุมถึง
กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการวิชาการ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ใน
การบริการวิชาการแก่สังคม  

1.3 สนับสนุนให้บุคลากรจัดบริการทางวิชาการแก่สังคม และน ามาบูรณาการกับการจัดการเรียน  
การสอนและการวิจัย  

1.4 สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นวิทยากรภายนอก  
1.5 สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม อาจจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกก็ได้ 

2. เป้าประสงค์   
2.1 มีผลงานการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงการพัฒนาด้านห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการองค์กร และแก้ปัญหาของ
ผู้รับบริการ  

2.2 มีการน าผลงานการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
2.3 มีการได้รับเชิญเป็นวิทยากรภายนอก  
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3. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  
3.1 การให้บริการแบบให้เปล่า กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ชุมชน ผู้ด้อยโอกาสที่มีความต้องการรับ

บริการจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์โดยสนับสนุน
งบประมาณให้ทั้งหมด โดยผู้รบับริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  

3.2 การให้บริการโดยไม่มุ่งผลก าไร กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มที่มีงบประมาณของตนเองในการ
ด าเนินการ หรือกลุ่มที่มีงบประมาณจ ากัด ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ให้บริการในลักษณะการเป็น
วิทยากร กรรมการ ที่ปรึกษา เป็นต้น  

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ค่าเป้าหมาย 
1. มีโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปีงบประมาณ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี 
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แผนการบริการวิชาการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

1. แผนงาน แผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ช่วงระยะเวลา ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2561 -  30 กันยายน 2562 

3. ซื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

4. ผู้รับผิดชอบ   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

5. สภาพการณ์และความเป็นมาของหน่วยงาน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 ตาม

โครงสร้างการบริหารงานใหม่เพ่ือรองรับการเป็นหน่วยงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่ง
เป็นการรวมกันของ 2 ส านักเดิม  คือ ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น  3  หน่วยงานย่อยดังนี้  
 1.  ศูนย์วิทยบริการ 
 2.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.  ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

6. ความสอดคล้องกับเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงาน

สนับสนุนการให้บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งความรู้ด้านการบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศและร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศส าหรับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
และชุมชน 
 
7. ตัวบ่งช้ี  (ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
(เกณฑ์การประเมินคู่มือประกันคุณภาพฯ พ.ศ. 2557 ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
(เกณฑ์การประเมินคู่มือประกันคุณภาพฯ พ.ศ. 2557 ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 
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8. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การ

น้อมน าแนวพระราชด าริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษาสู่สากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 

         สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0 
2.  เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม 
6.  เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา บุคลากร 
    ของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
7.  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน  

 

9. วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ 
9.1 เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.2 เพ่ือสนับสนุนแผนงานบริการวิชาการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.3 เพ่ือบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
9.4 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน องค์กรภายนอกให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย 

10. เป้าประสงค์ของแผนงาน 
10.1  มีโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปีงบประมาณ 
10.2  ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี 
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11. กลุ่มงาน/โครงการ 
11.1 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
11.2 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

12. การจัดท าแผนงานโครงการ ติดตามประเมินผล  และการชี้วัดความส าเร็จ 
12.1 การทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือจัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปี  
12.2 จัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประจ าปี  
12.3 ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานและกระบวนการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน 
12.4 การติดตามประเมินผลรายไตรมาสของปีงบประมาณ และเม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ 
12.5 สรุปประเมินผลการด าเนินงาน และการวัดผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
12.6 การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  เมื่อสิ้นเสร็จโครงการ 
12.7 การส ารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการเพ่ือจัดท าแผนในปีงบประมาณต่อไป
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แผนปฏิบัตงิานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

โครงการ/กิจรรม 
ความสอดคล้องตัวชี้วัด

การประกันคุณภาพ 
ความสอดคล้องกลยุทธ์

มหาวิทยาลัย 
เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาทักษะ                  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประจ าปี 2562 

ตัวบ่งชี้ การประกันคณุภาพ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ

ส านักเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน

และเอกลักษณ์ของส านัก 

1. เป็นศูนย์กลางการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการวิชาการด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้
 

ด้านปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าอบรม มารบัการอบรมตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
ด้านคุณภาพ 
1. มีความรู้ความเช้าใจไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 75 
2. มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
3. มีการน าความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 65 
ด้านระยะเวลา 
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาส 2  
(ระหว่างวันท่ี 1ต.ค.61 – 31 มิ.ย.62) 
ด้านงบประมาณ 
54,600 บาท 
 
 
 
 
 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน
ด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่
ได้ก าหนดไว้ในแตล่ะหลักสตูร   

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3.หัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการ
คอมพิวเตอร ์
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โครงการ/กิจรรม 
ความสอดคล้องตัวชี้วัด

การประกันคุณภาพ 
ความสอดคล้องกลยุทธ์

มหาวิทยาลัย 
เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการพัฒนาระบบ 
e-Leaning และระบบบริหาร
จัดการด้านการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายออนไลน ์

ตัวบ่งชี้ การประกันคณุภาพ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ

ส านักเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน

และเอกลักษณ์ของส านัก 

 

1. เป็นศูนย์กลางการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการวิชาการด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

ด้านปริมาณ 
การพัฒนาระบบ e-Leaning และระบบ
บริหารจดัการด้านการเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ จ านวน 1 ระบบ 
ด้านคุณภาพ 
1. มีความรู้ความเช้าใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 
2. มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ75 
3. มีการน าความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 
ด้านระยะเวลา 
ไตรมาสที่ 2-4  
(ระหว่าง1 ม.ค. 61 – 30 ก.ย.61) 
ด้านงบประมาณ 
118,700 บาท 
 

2. มีระบบรองรับการท า
ระบบการสอนแบบ Online 
ได้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อ
การใช้งาน 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2.หัวหน้าศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
3. หัวหน้ากลุ่มงาน
ผลิตสื่อการเรียน
ออนไลน ์
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แผนปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

โครงการ/กิจรรม 
ความสอดคล้องตัวชี้วัด

การประกันคุณภาพ 
ความสอดคล้องกลยุทธ์

มหาวิทยาลัย 
เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. บริการวิชาการแก่ชุมชน  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
เป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการวิชาการด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริการวิชาการสู่สังคม 
 การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมที่ 4 การ
ให้บริการห้องสมุด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจดัการใหเ้ป็น
มหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 
 

ด้านปริมาณ 
มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีให้บริการวชิาการ
แก่สังคม ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/
ปีงบประมาณ (ไม่น้อยกว่า10 แหง่) 
ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มคีวามพึง
พอใจ อยู่ในระดับด ี
ด้านระยะเวลา 
ไตรมาสที่ 1-4 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค.62) 
ด้านงบประมาณ 
50,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีโรงเรียนหรือหน่วยงานใน
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดอุทัยธานี จ านวนไม่น้อย
กว่า 10 แห่ง ได้รับการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ครู อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ 
นักเรียน และผู้ที่เกีย่วข้องกับงาน
ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับทักษะความรูไ้ปใช้ในการ
บริหารจดัการภายในหน่วยงานได ้ 
3. สามารถปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน 
การศึกษาค้นคว้าให้กับครู 
นักเรียน และผูเ้ข้าร่วมกิจกรรรม
ในชุมชน 
4. มีโรงเรียนหรือหน่วยงานเข้า
ร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้น 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ
ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ 
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 
3.หัวหน้ากลุ่มงาน 
วิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 
4.หัวหน้ากลุ่มงาน
บริการและกิจกรรม 
5. หัวหน้ากลุ่มงาน
ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
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โครงการ/กิจรรม 
ความสอดคล้องตัวชี้วัด

การประกันคุณภาพ 
ความสอดคล้องกลยุทธ์

มหาวิทยาลัย 
เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ตัวบ่งชี้  การประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
การบริหารของส านักเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของส านัก 

1. เป็นศูนย์กลางการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการวิชาการด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

ด้านปริมาณ 
จ านวนครู อาจารย์ นักเรียน บรรณารักษ์ 
เจ้าหน้าท่ี ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด 
และผูส้นใจทั่วไป ท่ีเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 60 คน   
ด้านคุณภาพ 
1. ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน และ   
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด ที่เขา้ร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 80% สามารถน า
ทักษะความรู้ที่ได้รับไปบรหิารจดัการ
ห้องสมุดและเผยแพรต่่อสังคมชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านห้องสมุดใหเ้ป็นแหล่งศึกษาคน้คว้า  
ในสังคมและสรา้งสังคมแห่งการเรยีนรู้    
ที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21   
3. สามารถปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน 
การศึกษาค้นคว้า ให้กับครู นักเรียน    
และสังคมชุมชน  
 
 
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
80% ได้รับความรูค้วามเข้าใจใน
การด าเนินงานและการจัดการ
ห้องสมุด และสามารถน าทักษะ
ความรู้ที่ได้รับไปจัดการห้องสมดุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. โรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีเข้า
ร่วมโครงการอย่างน้อยจ านวน 6 
แห่ง   มีการจัดการห้องสมุด และ
มีการด าเนินงานด้านเทคนิค หรือ
มีการน าโปรแกรมระบบห้องสมุด
ไปใช้ในการด าเนินงานห้องสมุด  
3. สามารถปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน 
การศึกษาค้นคว้าให้กับครู 
นักเรียน ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมใน
สังคมชุมชน และยังได้
ประชาสมัพันธ์ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยัให้เป็นท่ีรู้จักในวง
กว้าง 
 
 
 
 

1. รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ
ฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ 
2.หัวหน้าศูนย์วิทย
บริการ 
3.หัวหน้ากลุ่มงาน 
วิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 
4.หัวหน้ากลุ่มงาน
บริการและกิจกรรม 
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โครงการ/กิจรรม 
ความสอดคล้องตัวชี้วัด

การประกันคุณภาพ 
ความสอดคล้องกลยุทธ์

มหาวิทยาลัย 
เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถจดับริการวิชาการ
ให้แก่สังคมชุมชน ได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ 
และสอดคล้องตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
ด้านระยะเวลา 
ไตรมาสที่ 1-4 (1 ต.ค. 60 – 3 ก.ย.61) 
ด้านงบประมาณ
62,750 บาท 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านห้องสมุดใหเ้ป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้าในสังคมและสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ ๘๔/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

----------------------------------------------- 
 

เพ่ือให้การจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด าเนินงานไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท า
แผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑  นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม   ประธานคณะกรรมการ 
๑.๒  นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง  รองประธานคณะกรรมการ 
๑.๓  ผูช้่วยศาสตราจารย์กันยา  อนุกูลธนากร กรรมการ  
๑.๔  นายภูริพัศ  เหมือนทอง  กรรมการ 
๑.๕  นางภัคจิรา  ศิริโสม   กรรมการ 
๑.๖  นายชยันต์   นันทวงศ์  กรรมการ 
๑.๗  นายดนุวัศ  อิสรานนทกุล  กรรมการ 
๑.๘  นางสาวจริยา    ทิพย์หทัย  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๙  นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

หน้าที ่
 ๑.  ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  
 ๒.  ชี้แจงท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นของการจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๓.  ก าหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวปฏิบัติของการจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  
     ๒.๑ ฝ่ายงานบริการด้านห้องสมุด 

๒.๑.๑  นางสาวนิตยา  ทวีศักดิ์วนาไพร  ประธานกรรมการ 
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๒.๑.๒  นางสาวณัฐชนันท์   สนธิรักษ์  รองประธานกรรมการ  
๒.๑.๓  นางสาวกัญญา  สิงหบุตร   กรรมการ 
๒.๑.๔  นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย   กรรมการ 
๒.๑.๕  นางสาวบุสดี  หมื่นขัน   กรรมการ 
๒.๑.๖  นางสาวกาญจนา  อยู่ประสงค์  กรรมการ 
๒.๑.๗  นางสาวภัทราพร  วงษ์น้อย  กรรมการและเลขานุการ 
 

     ๒.๒ ฝ่ายงานกิจกรรมและสันทนาการ 
๒.๒.๑  นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล  ประธานกรรมการ 
๒.๒.๒  นางสาวรุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ  กรรมการ 
๒.๒.๓   นางสาวฉัตรดาว  ชาติเชื้อ  กรรมการ 
๒.๒.๔   นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ  กรรมการ 
๒.๒.๕   นางสาววรรณี  คณฑา   กรรมการ 
๒.๒.๖   นางสาวสุภัคตรา  พรมสีนอง  กรรมการ 
๒.๒.๗   นางสาวรมย์นลิน   แตงนวลจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

 

     ๒.๓ ฝ่ายงานเทคนิคระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
๒.๓.๑   นายสุภรัตน์  กรุดฉ่ า   ประธานกรรมการ 
๒.๓.๒   นายวีระศักดิ์  ศรีผง    กรรมการ 
๒.๓.๓   นายกษิดิศ  ประมวลกมล   กรรมการ 
๒.๓.๔   นายพิเชษฐ  อยู่เย็น   กรรมการและเลขานุการ   

 

    ๒.๔ ฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๒.๔.๑  นายสุวิศาล  ทับแสง   ประธานกรรมการ 
๒.๔.๒  นายวิทยา  สีระวัตร    กรรมการ 
๒.๔.๓  นายปิยพนธ์  ปั้นนาค   กรรมการ 
๒.๔.๔  นายวิชชากร  คูหาทอง   กรรมการ 
๒.๔.๕  นายอาดัม  จิกิตศิลปิน   กรรมการและเลขานุการ 
 

   ๒.๕  ฝ่ายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ และผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ 
           ๒.๕.๑ นายสุมนฒ์  จิรพัฒนพร   ประธานกรรมการ 
           ๒.๕.๒ นางสาวกุลดา สวนสลา   กรรมการ 
           ๒.๕.๓ นางดวงพร  สีระวัตร   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่
๑.  วางแผนและรับผิดชอบการจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๒.  ด าเนินการและจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๓. ก ากับและติดตามด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้บรรลุ               
ตามวัตถุประสงค ์และมีประสิทธิภาพ 

๔. จัดท าสรุปรายงานตามแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อส านักฯ และของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                    สั่ง  ณ  วันที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  (นายพงษ์ศักดิ์   ศิริโสม) 
                                             ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 


