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แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประวัติความเป็นมาหน่วยงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารงานตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2548   เกิดจากการรวมหน่วยงาน  2  หน่วยงาน  ได้แก่  ส านักวิทยบริการและส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่
ให้บริการสารสนเทศ  และอ านวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มก่อตั้งในเดือนมีนาคม  2548  และในปีการศึกษา 
2553 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ศูนย์ภาษามาสังกัดภายใต้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส่วนที่ 1 : บทน า 

1. โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. โครงสร้างองค์กร 
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 จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทบทวนผลการด าเนินงาน โดยได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT  Analysis)  มีดังนี ้
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
 1. เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนรู้และการ

ให้บริการ 
2. มีระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3. มีการบริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ ด้านภาษา และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น   
4. มีต้นทุนสาธารณูปโภคการบริหารจัดการด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ 
5. มีระบบเครือข่าย ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่มีเสถียรภาพสูง   
6. มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ที่รองรับการให้บริการผ่านระบบ

เครือข่ายอย่างเพียงพอ 
7. มีความร่วมมือในรูปเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก จึงท าให้เกิดการพัฒนา

ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน 
8. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 
9. มีการใช้ซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านบรรณารักษศาสตร์  ด้านภาษาและด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน แต่ไม่เพียงพอกับภาระงาน   

2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารน้อย 
3. ขาดระบบการส ารองข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4. ขาดการติดตามผลลัพธ์หลังการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์  
5. นโยบายการด าเนินงานป้องกันการเข้าใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยยังไม่

สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ 
6. ค่าตอบแทนของอาจารย์ชาวต่างชาติน้อย จึงส่งผลให้ขาดอาจารย์เจ้าของภาษา

ในการเรียนการสอน 
7. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งส่งผลต่อความม่ันคงในการปฏิบัติงาน

ในระยะยาว 

ส่วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม ศักยภาพ (SWOT Analysis) 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
 1. นโยบายภาครัฐส่งเสริมให้มีการพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ส่งผลให้มีการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่รองรับ
การให้บริการ 

2. สกอ. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีนโยบายในการพัฒนาฐานข้อมูลไปสู่
มาตรฐานในระดับสากล โดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา 

3. สกอ. มีนโยบายในการขยายเครือข่ายไปยังส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
ได้เป็นเครือข่ายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาคของเครือข่าย Uninet 

4. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร
สารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร 

5. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน 
6. สกอ. มีนโยบายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากร 
ส่งผลให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอกและให้การ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล  
8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรและการให้บริการใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการให้บริการ 
 

 1. มีภัยคุกคามด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดี 
2. นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศของ  

ผู้ใช้ยังไม่เข้มงวด 
3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีผลต่อการพัฒนางาน 
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนลดลง ส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการกระจายอัตราก าลังไม่เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังของหน่วยงาน 
6. ระบบสารสนเทศบางระบบที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยยังขาดประสิทธิภาพ
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 
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ปัจจัยภายใน น้ าหนัก คะแนน น้ าหนักคะแนน 
จุดแข็ง(Strengths)    

1. เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรูท้ี่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ 0.0650 5 0.3250 

2. มีระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 0.0650 5 0.3250 

3. มีการบริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ ด้านภาษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น   0.0650 3 0.1950 

4.  มีต้นทุนสาธารณูปโภคการบริหารจัดการด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 0.0625 5 0.3125 

5.  มีระบบเครือข่าย ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่มีเสถียรภาพสูง   0.0625 3 0.1875 

6.  มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ที่รองรับการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอย่างเพียงพอ 0.0600 4 0.2400 

7. มีความร่วมมือในรูปเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก จึงท าให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร การใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน 0.0600 4 0.2400 

8. มไีด้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 0.0625 5 0.3125 

9. มีการใช้ซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 0.0600 4 0.2400 

รวม   2.3775 
จุดอ่อน(Weakness)    

1. มีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านบรรณารักษศาสตร์  ด้านภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน แต่ไม่เพียงพอกับภาระงาน   0.0650 5 0.3250 

2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารน้อย 0.0650 5 0.3250 

3. ขาดระบบการส ารองข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0.0625 4 0.2500 

4. ขาดการติดตามผลลัพธ์หลังการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ 0.0625 3 0.1875 

5. นโยบายการด าเนินงานป้องกันการเข้าใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ 0.0625 5 0.3125 

6. ค่าตอบแทนของอาจารย์ชาวต่างชาติน้อย จึงส่งผลให้ขาดอาจารย์เจ้าของภาษาในการเรียนการสอน 0.0600 3 0.1800 

7. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงในการปฏิบัติงานในระยะยาว 0.0600 4 0.2400 

รวม 1.00  1.82 
ปัจจัยภายนอก น้ าหนัก คะแนน น้ าหนัก 
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โอกาส(Opportunities)    

1. นโยบายภาครัฐส่งเสริมให้มีการพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ส่งผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่รองรับการให้บริการ 

0.0750 5 0.375 

2. สกอ. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีนโยบายในการพัฒนาฐานข้อมูลไปสู่มาตรฐานในระดับสากล โดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
สถาบันอุดมศึกษา 

0.0725 5 0.3625 

3. สกอ. มีนโยบายในการขยายเครือข่ายไปยังส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้เป็นเครือข่ายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาคของเครือข่าย 
Uninet 

0.0700 5 0.350 

4. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร
สารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร 

0.0700 3 0.210 

5. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน 0.0700 4 0.280 

6. สกอ. มีนโยบายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากร ส่งผลให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.0700 5 0.350 

7. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอกและให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล 0.0725 5 0.3625 

8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรและการให้บริการใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการให้บริการ 

0.0700 5 0.350 

รวม   2.64 
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อุปสรรค(Threats)    

1. มีภัยคุกคามด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดี 0.0750 4 0.300 

2. นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศของ  ผู้ใช้ยังไม่เข้มงวด 0.0725 4 0.290 

3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลต่อการพัฒนางาน 0.0700 3 0.210 

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนลดลง ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.0725 4 0.290 

5. นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการกระจายอัตราก าลังไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังของหน่วยงาน 0.0700 4 0.280 

6. ระบบสารสนเทศบางระบบที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยยังขาดประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 0.0700 4 0.280 

รวม 1.00  1.65 
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2.64 

2.3775 

1.65 

1.82 

สถานการณ์หรือต าแหน่งทางกลยุทธ์พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        

 

 

 

 

                                  

 

 

 

        

         

ต าแหน่งทางกลยุทธ์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือกลยุทธ์แบบ SO strategy  หรือ 
 

 

กลยทุธ์เชิงรุก 
กลยทุธ์การปรับตวั 

กลยทุธ์การชะลอ
ตัว กลยทุธ์การตดัทอน 

จุดอ่อน (W) 

 

จุดแขง็ (S) 

อุปสรรค (T) 

โอกาส (O) 

อ

ก

า

ส

 

(

O

) 

 

จุดแข็ง 2.3775 
จุดอ่อน 1.82 
โอกาส 2.64 
อุปสรรค 1.65 
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วิสัยทัศน์ 
 เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  

พันธกิจ (Mission) 
1. สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมทักษะทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ  และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการให้กับชุมชน 

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ 
2. การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ด้านภาษาต่างประเทศ 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3. การส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย  และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ส านักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ 
2. ส านักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ด้านภาษาต่างประเทศ   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส่งเสริมคุณภาพ

บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3.  ส านักฯ ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย  และให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

 

ส่วนที ่3 : แผนกลยุทธป์ระจ าปีงบประมาณ 2561 – 2565 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 – 2565  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้มี
ความพร้อมต่อการให้บริการ 
 

1.1 ส านักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการ
ให้บริการ 
 

1.1.1  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  
1.1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ 
1.1.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ 
1.1.5 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการสารสนเทศ 

2. การสร้างศักยภาพทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ด้านภาษาต่างประเทศ   ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2.1 ส านักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์  ด้านภาษาต่างประเทศ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

2.1.1 พัฒนาทักษะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
2.1.2 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
2.1.3 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

3. การส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย  และให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

 
 

3.1 ส านักฯ ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย  และ
ให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายและตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน 
 

3.1.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแก่ชุมชน 
3.1.2  เพ่ิมศักยภาพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ส านักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ 
กลยุทธ์ที่ 1.1.1  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ : 
1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ   2) พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ 

โครงการ 
เชิงกลยุทธ ์

(ร้อยละ) 61 1 2 3 4 5 
1 ระดับความส าเร็จในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 
6 4  

ข้อ 
1  
ข้อ 

2  
ข้อ 

3 
ข้อ  

4  
ข้อ 

5  
ข้อ 

ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากจ านวนทรัพยากรสารสนเทศ   
ข้อ 1 มีจ านวนสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 

รายการ    
ข้อ 2 มีจ านวน สื่อโสตทัศน์ฯเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า  100  

รายการ    
ข้อ 3 มีจ านวน สื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ม่น้อยกว่า  2  ฐาน    
คะแนน 
ระดับที่ 1    ปฏิบัติได้  1 ข้อ 
ระดับที่ 2    ปฏิบัติได้  2 ข้อ 
ระดับที่ 3    ปฏิบัติได้ครบท้ัง 3 ข้อ 
ระดับที่ 4    มีการปฏิบตัิได้ครบทัง้ 3 ข้อ  และมีความ

พึงพอใจในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ในระดับมาก 
ระดับที่ 5    มีการปฏิบตัิได้ครบทัง้ 3 ข้อ  และมีความ

พึงพอใจในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  ในระดับมากท่ีสุด 

ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 

1. โครงการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
2. โครงการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศระดับบณัฑิตศึกษา 
3. โครงการจัดหาสื่อการเรยีน
การสอนภาษาต่างประเทศ 
4. โครงการพัฒนาสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์
5. พัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์ 
Webometrics  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ส านักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ 
กลยุทธ์ที ่1.1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มาตรการ : 
1) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) จัดหา ปรับปรุง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 
3) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการให้บริการ 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

(ร้อยละ) 61 1 2 3 4 5 
2 ระดับความพงึพอใจของ

ผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 ค่าเฉลี่ย 
4.51 

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากผลการส ารวจความพึง

พอใจผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้ 

ระดับที่ 1  ค่าเฉลีย่ 2.50 
ระดับที ่2  ค่าเฉลีย่ 3.00 
ระดับที่ 3  ค่าเฉลีย่ 3.50 
ระดับที่ 4  ค่าเฉลีย่ 4.00 
ระดับที่ 5  ค่าเฉลีย่ 4.50 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

1. โครงการบริหารงานศูนย์
คอมพิวเตอร ์
2. โครงการจัดหาวัสดุ และซ่อมบ ารุง
ครุภณัฑ์งานศูนย์คอมพิวเตอร ์
3. โครงการบริหารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. โครงการบริหารศูนยภ์าษา 
5. โครงการจัดหาครภุัณฑ์การเรียนการ
สอน 
6. โครงการซ่อมครุภณัฑ ์
7. โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.  จัดหาครุภณัฑ ์

21 

https://e-par.kpru.ac.th/e-spr/index.php?nu=0008&yearth=2560&indicators=2560-010-03
https://e-par.kpru.ac.th/e-spr/index.php?nu=0008&yearth=2560&indicators=2560-010-03
https://e-par.kpru.ac.th/e-spr/index.php?nu=0008&yearth=2560&indicators=2560-010-03
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ที ่
ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
เป้า 

หมาย 
61 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 

3 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการระบบเครือข่ายที่มี
เสถียรภาพ 

6  1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน  
          พิจารณาจากระบบและกลไกใน

การพัฒนาระบบเครือข่าย โดยมี
ประเด็นพิจารณา ดังนี ้

1. มีแผนพัฒนาระบบเครือข่าย 
2. มีบุคลากรทีร่ับผดิชอบโดยตรง 
3. มีการพัฒนาระบบเครือข่าย โดย

จัดหาครภุณัฑ์เพื่อการบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายหลัก 

4.  มีการตรวจและประเมิน
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 

5. น าผลการประเมินไปพัฒนางาน
ระบบเครือข่าย 

 
 

ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ส านักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ 
กลยุทธ์ที่ 1.1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ 
มาตรการ : 
1) ปรับปรุง  ซ่อมแซม ตกแต่ง อาคารสถานที่ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ 

2) จัดบริการให้ได้คุณภาพ 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

(ร้อยละ) 61 1 2 3 4 5 
4 ระดับความส าเร็จในการ

เสริมสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้  
 

6 4 
ข้อ 

1  
ข้อ 

2 
ข้อ 

3  
ข้อ 

4 
ข้อ 

5  
ข้อ 

ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการ

เสรมิสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยมี
ประเด็นพิจารณา ดังนี ้

1. มีแผนงานโครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู ้

2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. มีการด าเนินการตามแผน 
4. มีการติดตามความก้าวหน้าและ

รายงานผลการด าเนินงาน  
5. มกีารน าผลการประเมิน มาด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
 
 

ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

1. โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 

3. บริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ 

4. โครงการจัดหาวัสดุ และซ่อมบ ารุง
ครุภณัฑ์งานศูนย์คอมพิวเตอร ์

 5. โครงการจัดหาครุภณัฑ์การเรยีนการ
สอน 
 6. โครงการซ่อมครุภณัฑ ์
 7. จัดหาครุภณัฑ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ส านักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ 
กลยุทธ์ที่ 1.1.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ 
มาตรการ : 
1) ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

(ร้อยละ) 61 1 2 3 4 5 
5 ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 

6 5 ข้อ 1  
ข้อ 

2  
ข้อ 

3  
ข้อ 

4  
ข้อ 

5  
ข้อ 

ประเด็นการประเมิน  
      พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ดังนี ้

1. มีแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการน าเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานสากลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

2. มีการจัดท าคู่มือคณุภาพและคู่มือปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

3. มีการตรวจประเมินผลการด าเนินงานอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 

4. มีการน าผลการตรวจประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงาน 

5. ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 
2015 
 

ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

1. โครงการระบบ
คุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 

2. โครงการบริหารส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

(ร้อยละ) 61 1 2 3 4 5 
6 ร้อยละของบุคลากรที่จดัท า

คู่มือหรือแนวปฏิบตัิที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

6 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากจ านวนบุคลากรสาย

สนบัสนุนที่มีการจัดท าแนวปฏิบัตทิี่ดีหรือมี
คู่มือการปฏิบตัิงานเปรยีบเทียบกบัจ านวน
บุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด แสดงผลเป็น
ร้อยละ  

1  คะแนน  ร้อยละ 60 
2  คะแนน  ร้อยละ 70 
3  คะแนน  ร้อยละ 80 
4  คะแนน  ร้อยละ 90 
5  คะแนน  ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

 
1.  โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน

วิทยบริการ  
2.  โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3.  โครงการบรหิารศูนย์ภาษา 
 

21 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ 

เป้าประสงค์ที่ 1.1 ส านักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ 1.1.5  ส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ 

มาตรการ : 
1)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริการของบุคลากร 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

1 2 3 4 5 

7 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มตี่อคุณภาพการ
ให้บริการของบุคลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

6 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากผลการส ารวจความพึง

พอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของบุคลากรส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1  คะแนน  ร้อยละ 60 
2  คะแนน  ร้อยละ 70 
3  คะแนน  ร้อยละ 80 
4  คะแนน  ร้อยละ 90 
5  คะแนน  ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรดา้น
วิทยบริการ  
2. โครงการพัฒนาบุคลากรดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
3. โครงการบริหารศูนยภ์าษา 

21 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ส านักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาทักษะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มาตรการ : 
1)  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

(ร้อยละ) 61 1 2 3 4 5 
8 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการที่มตี่อการพัฒนา
ทักษะด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากผลการส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการที่มตี่อการพัฒนาทักษะด้านบรณารักษ
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

1  คะแนน  ร้อยละ 60 
2  คะแนน  ร้อยละ 70 
3  คะแนน  ร้อยละ 80 
4  คะแนน  ร้อยละ 90 
5  คะแนน  ร้อยละ 100 

 
 

 
ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

 
1. โครงการส่งเสรมิการใช้

แหล่งเรียนรู ้
 

21 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ส านักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 2.1.2 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
มาตรการ : 
1)  พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
2)  สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

(ร้อยละ) 61 1 2 3 4 5 
9 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ

พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

5 ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
45 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
55 

ร้อยละ 
60 

ประเด็นการประเมิน  
          พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ไดร้ับ
การพัฒนาทักษะและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
 
 

 
ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

 
1. โครงการจัดหาบุคลากร
ด้านภาษาตา่งประเทศ 
2. โครงการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
3. ตรวจสอบบทคัดย่อและ
งานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัย 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

(ร้อยละ) 61 1 2 3 4 5 
10 ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
5 ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

6 
ร้อยละ 

8 
ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

12 
ร้อยละ 

14 
ประเด็นการประเมิน  
       พิจารณาจากจ านวนบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนท่ีสอบผา่น
ภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีได้การรับรอง  
 

 
ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
1. โครงการจัดหาบุคลากร
ด้านภาษาตา่งประเทศ 
2. โครงการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศส าหรับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
3. ตรวจสอบบทคัดย่อและ
งานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ส านักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 2.1.3 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรการ : 
1)  ส่งเสริมให้เกิดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2)  สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

(ร้อยละ) 61 1 2 3 4 5 
11 ร้อยละของนักศึกษาและ

บุคลากรทีไ่ด้รบัการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5 ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
1 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
5 

ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากจ านวน

นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัที่ไดร้ับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ       
จากส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปี
การศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาและ
บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลยั 

 
ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

1. โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา 
2. โครงการอบรมภาษาตา่งประเทศส าหรับ
นักศึกษา 
3. โครงการสอบวดัมาตรฐานความรู้
ความสามารถดา้นภาษาตา่งประเทศส าหรับ
นักศึกษา 
4. โครงการจัดสอบ TOEIC ส าหรบันักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
5. ให้บริการเรยีนภาษาอังกฤษออนไลน ์
1. โครงการจัดหาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ 
2. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศส าหรับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

(ร้อยละ) 61 1 2 3 4 5 
12 ร้อยละของนักศึกษาปสีุดท้ายที่

สอบผ่านเกณฑด์้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

6 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาปสีดุท้ายที่ผ่าน

การสอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ต่อจ านวน
นักศึกษาปีสุดท้ายท้ังหมดที่เข้าสอบ แสดงใน
รูปแบบร้อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 

 
1. โครงการพัฒนานักศึกษา
ด้านไอซีที เพื่อเตรียมความ
พร้อมสูส่ากล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย  และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ส านักฯ ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย  และให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เสริมสร้างโอกาสในการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน 

มาตรการ : 

1)  จัดบริการแหล่งข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย   
2)  จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

(ร้อยละ) 61 1 2 3 4 5 
13 ร้อยละของความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการวิชาการแกส่ังคม 
 

6 ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากร้อยละของความ         

พึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการแก่ 
สังคม 

ระดับที่ 1  ร้อยละ 60 
ระดับที่ 2  ร้อยละ 65 
ระดับที่ 3  ร้อยละ 70 
ระดับที่ 4  ร้อยละ 75 
ระดับที่ 5  ร้อยละ 80 

 
 
 

ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

1. โครงการบริการวิชาการด้านวิทยบริการ 

2. โครงการนิทรรศการราชภฏัก าแพงเพชร

วิชาการ ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โครงการบริการวิชาการภายใตโ้ครงการ

ในพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี

4. โครงการให้บริการเรียนภาษาอังกฤษ

ออนไลน ์
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ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

(ร้อยละ) 61 1 2 3 4 5 
14 ระดับความส าเร็จของการ

เสรมิสร้างศักยภาพการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

5 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการ

เสรมิสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม โดย
มีประเด็นพิจารณา ดังนี ้

1. ก าหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมสี่วนร่วมจาก
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1  

3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายไดร้ับการ
พัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานท่ีปรากฎ
ชัดเจน 

4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 

 
 
 

 
ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

 

1. โครงการบริการวิชาการ

ด้านวิทยบริการ 

2. โครงการนิทรรศการ   

ราชภัฏก าแพงเพชร

วิชาการ ส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. โครงการบริการวิชาการ

ภายใต้โครงการใน

พระราชด าริสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุา 

สยามบรมราชกุมาร ี

4. โครงการให้บริการเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลน ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย  และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ส านักฯ ส่งเสริมการค้นคว้า  วิจัย  และให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3.1.2 เพ่ิมศักยภาพด้านภาษา ต่างประเทศ  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน 

มาตรการ : 

1) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 

เป้า 
หมาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ค าอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ด าเนินการ โครงการเชิงกลยุทธ์ 

(ร้อยละ) 61 1 2 3 4 5 
15 ระดับความส าเร็จของการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ของบุคลากร
ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

5 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นการประเมิน  
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ของบุคลากรในการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน  โดยมีประเด็นพิจารณา 
ดังนี ้

1. มีแผนหรือปฏิทินการจัดกจิกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การบริการวิชาการ 

2. มีการด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. มีคู่มือหรือแนวปฏิบตัิที่ดีในการ

ให้บริการวิชาการ 
4. มีการติดตามผลการน าความรู้ทีไ่ด้จาก

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ปใช้ในการบริการ
วิชาการ 

5. มีการน าผลการติดตามไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานบริการวิชาการ 

 
ผู้อ านวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

 

1. โครงการบริการวิชาการด้าน

วิทยบริการ 

2. โครงการบริการวิชาการภายใต้

โครงการในพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาสยาบรม

ราชกุมาร ี

3. โครงการให้บริการเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลน ์

4. โครงการนิทรรศการราชภฏั

ก าแพงเพชรวิชาการ ส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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แผนท่ีกลยุทธ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด 

1.สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ 

 
2. ส่งเสริมทักษะทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ด้านภาษาต่างประเทศ  และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

พันธกิจ 

เป้า 
ประสงค์ 

ประเด็น     
กลยุทธ ์

1. การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ 

 

2. การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 
 

3. การส่งเสริมการค้นคว้าวิจยั  และใหบ้ริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

 
 

1. ส านักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ 

 
 

3. ส านักฯ ส่งเสริมการค้นคว้าวจิัย  และให้บริการ
วิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน 

 

2. ส านักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
ด้านภาษาต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร       
ที่ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

3. การเสริมสรา้งโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจยั 
และบริการวิชาการให้กับชุมชน 

 

กลยุทธ ์ กลยุทธ์ 1  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ 
กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการเพือ่พัฒนางานและการ
ให้บริการ 

 
 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาศักยภาพการบรกิารสารสนเทศ 
กลยุทธ์ 2 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
กลยุทธ์ 3 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
 

กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างโอกาสในการบริการวิชาการ
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ภาษาตา่งประเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่ชุมชน 
กลยุทธ์ 2  เพิ่มศักยภาพด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน 

 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาบัณฑิตและชมุชน  
 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1-7 ตัวชี้วัดที่ 8-12 ตัวชี้วัดที่ 13-15 


