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แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2552–2556 (ปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555) 

ปรัชญา      นักสารสนเทศยุคใหม ่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย มีน้ําใจบริการ มีความชํานาญในวิชาชีพ 

วิสัยทัศน์  บัณฑิตมีองค์ความรู้คู่คุณธรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่

คุณธรรม และส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

 

 

1. บัณฑิตมี

คุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพคู่

คุณธรรม  

 

 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต 

2. ระบบและกลไกการส่งเสริมและ

สนับสนุนการทําผลงานวิชาการ 

การศึกษาต่อ การวิจัย และพัฒนา

ศักยภาพของอาจารย์ 

3. ระบบและกลไกการส่งเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร 

5. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ

สอน 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม 

 1.1.1 พัฒนาความรู้ของผู้เรียนในวิชาชีพ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 1.1.2 พัฒนาความรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีด้าน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

1.1.3 ส่งเสริมให้นักศึกษารักการอ่าน 

 1.1.4 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพให้กับนักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 

1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ 

1.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 1.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย การวิจัยในชั้น

เรียน 

 1.2.4 สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษา

ดูงาน 

   

 

 

 

1.แผนงานพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่

คุณธรรม 

 1.1 โครงการพัฒนาความรู้ของ

ผู้เรียนในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 

 1.2 โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐาน

การใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

และทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 1.3 โครงการส่งเสริมให้นกัศึกษา

รักการอ่าน 

 1.5 โครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีให้กับ

นักศึกษา 

2. แผนงานพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน 

 2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการ

ทําผลงานวิชาการ 

 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุน

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการ

ทําวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การสร้างองค์

ความรู้ใหม่ 



 

 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 

 1.4.1 สร้างระบบกลไกพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีอัตลักษณ์สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน 

 1.4.2 พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินให้ได้

ตามมาตรฐานหลักสูตร 

 1.4.3 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

ให้ทันต่อการพัฒนาของศาสตร์แต่ละสาขาวิชาและทันต่อสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 

1.5.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.5.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดผล

และการติดตามประเมินผลการสอน เพื่อเป็นกลไกในการตรวจสอบ

คุณภาพการเรียนการสอน 

1.5.3 นําโจทย์ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 

บูรณาการกับการเรียนการสอน  

 

 

 

 

 

 2.4 การสนับสนุนให้บุคลากรเข้า

รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

3. แผนงานสง่เสริมการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. แผนงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้

ได้มาตรฐาน 

 4.1 การสร้างระบบกลไกพัฒนา

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีอัตลักษณ์

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และ

ตลาดแรงงาน 

 4.2 การพัฒนาระบบติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินให้ได้ตามมาตรฐาน

หลักสูตร 

 4.3 การพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนการสอนให้ทันต่อการ

พัฒนาของศาสตร์แต่ละสาขาวิชาและทันต่อ

สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และสภาพแวดล้อม 

5. มีแผนการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียน

การสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

5.1 โครงการพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5.2 การพัฒนาระบบการจัดการ

เรียนการสอน การวัดผลและการติดตาม
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ประเมินผลการสอน เพื่อเป็นกลไกในการ

ตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอน 

 5.3 การพัฒนาโจทย์ท้องถิ่นหรือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกบัการเรียน

การสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การส่งเสริมและสนับสนุน

วิทยฐานะของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใน

ท้องถิ่น 

 

2. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามี

ศักยภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

 

1. ระบบและกลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้

การทําผลงานทางวิชาการ 

2. ระบบและกลไกการสร้างเครือข่ายการ

พัฒนา 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้การทําผลงานทางวิชาการเพื่อ

เลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

 

 

1.แผนงาน/โครงการเป็นแหล่งเรียนรู้การทํา

ผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ 

2. แผนงาน/โครงการสร้างเครือข่ายการ

พัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและ

เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจน

การส่งเสริมให้เกิดการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

 

 

3.1 นักศึกษา 

บุคลากรและ

ประชาชนใน

ท้องถิ่น ตระหนัก

ถึงคุณค่า และสบื

สานศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3.2 นักศึกษา 

บุคลากรและ

ประชาชนใน

ท้องถิ่น ตระหนัก

ถึงคุณค่า และมี

ส่วนร่วมในการ

จัดการทรัพยากร 

1. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร และ

ประชาชนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมสืบ

สานศิลปวัฒนธรรม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร และ

ประชาชนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3. ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 

กลยุทธ์ที่ 3.1ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 3.2  สร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

1.แผนงาน/โครงการส่งเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 

2.แผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรม 

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 



 

 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนางานวิจัยที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน

ความเป็นศาสตร์

ตลอดจนตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่นและ

สากล 

 

 

4. ผลิตงานวิจัยที่มี

คุณภาพ และ

มาตรฐาน

ตอบสนองความ

ต้องการของ

ท้องถิ่นและสากล 

 

1. ระบบและกลไกการสร้างสรรคแ์ละ

พัฒนางานวิจัย 

2. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 

 

กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมงานวิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 4.3 บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน หรืองาน

บริการวิชาการเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

1. แผนงาน/โครงการสร้างสรรคแ์ละพัฒนา

งานวิจัยในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ 

2. แผนงาน/โครงการส่งเสริมงานวิจัยที่เน้น

การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

3. แผนงาน/โครงการการบูรณาการงานวิจัย

กับการเรียนการสอน หรืองานบริการ

วิชาการเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

สร้างระบบและกลไกใน

การพัฒนาการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลโดยยึด

หลักธรรมาภิบาลและ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

5. การบริหาร

จัดการมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

2. ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ

โปรแกรมวิชาที่ตอบสนองต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5.4 จดัระบบการบริหารงานโดยยึดหลักการประกัน

คุณภาพการศึกษาและการใช้มาตรฐานการบริหารงาน เช่น การ

บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน กพร. เป็นต้น 

 

1. แผนงานการพัฒนาโครงสร้างและระบบ

การบริหารงานของโปรแกรมวิชาที่

ตอบสนองต่อการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

3. แผนงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 

เพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

4. จัดระบบการบริหารงานโดยยึดหลักการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและการใช้

มาตรฐานการบริหารงาน เช่น การบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน กพร. เป็นต้น 

 



 

 

แผนยุทธศาสตร์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ปรับปรุงใหม่ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การบริการวิชาการเพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่น 

และสืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

6.1 ท้องถิ่นมีความ

เข้มแข็ง และ

พึ่งตนเองได้ 

6.2 สืบสาน

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

6.3 ท้องถิ่น

สามารถประยุกต์ใช้

โครงการอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดําริให้เกิด

ประโยชน์ได้ 

1. จํานวนเครือข่ายและการให้บริการ

วิชาการกับหน่วยงานภายในและ

หน่วยงานภายนอก 

2. จํานวนงานบริการวิชาการตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3. จํานวนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริมาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

4. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่

สังคม 

 

กลยุทธ์ที่ 6.1 สร้างความร่วมมือและเครือข่าย บริการวิชาการ

กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

กลยุทธ์ที่ 6.2 ส่งเสริมงานบริการวิชาการตามโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

กลยุทธ์ที่ 6.3 ท้องถิ่นสามารถนําโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

1. แผนงาน/โครงการสร้างความร่วมมือและ

เครือข่าย บริการวิชาการกับหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอก 

2. แผนงาน/โครงการส่งเสริมงานบริการ

วิชาการตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

3. แผนงาน/โครงการสง่เสริมให้ท้องถิ่น

สามารถนําโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การสร้างศักยภาพและ

เตรียมความพร้อมเพื่อ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

7. อาจารย์ 

นักศึกษา บุคลากร

ของคณะ รวมทั้ง

ชุมชนและท้องถิ่น 

มีศักยภาพและมี

ความพร้อมในการ

เข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

7.1 จํานวนโครงการที่ส่งเสริมศักยภาพ

และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

7.2 จํานวนอาจารย์และนักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 7.1 ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภาษาใน

การสื่อสารกับอาจารย์และนักศึกษาของโปรแกรมวิชาและชุมชน

ท้องถิ่น 

 

โครงการที่ส่งเสริมศักยภาพและเตรียมความ

พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 

 


