แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติความเป็นมาหน่วยงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานตามโครงสร้ า งการบริ ห ารงานตามกฎกระทรวงจัด ตั้ งส่ ว นราชกา รในมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ก าแพงเพชร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เกิดจากการรวมหน่วยงาน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สานักวิทยบริการและสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่
ให้บริการสารสนเทศ และอานวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มก่อตั้งในเดือนมีนาคม 2548 และในปีการศึกษา
2553 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ศูนย์ภาษามาสังกัดภายใต้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ส่วนที่ 1 : บทนา
1. โครงสร้างการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-2-

2. โครงสร้างองค์กร
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ส่วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis)
จากผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทบทวนผลการดาเนินงาน โดยได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2558 และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พศศศ 2559 และผลการดาเนินงานด้านต่าง ที่เกี่ยว้้อง เพื่อวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะในปีงบประมาณ พศศศ 2560 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) มีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1ศ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนรู้และการ
ให้บริการ
2ศ เป็นศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ระดับสากล
3ศ มีระบบและกลไกในการบริหารที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้แก่บัณฑิตบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
4ศ มีการบริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ ด้านภาษา และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการ้องท้องถิ่น
5ศ มีต้นทุนสาธารณูปโภคการบริหารจัดการด้านระบบเครือ้่ายและการสื่อสารต่า
6ศ มีระบบเครือ้่าย ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่มีเสถียรภาพสูง
7ศ มีแหล่งจัดเก็บ้้อมูลสารสนเทศ้นาดใหญ่ที่รองรับการให้บริการผ่านระบบ
เครือ้่ายอย่างเพียงพอ
8ศ มีความร่วมมือในรูปเครือ้่ายกับหน่วยงานภายนอก จึงทาให้เกิดการพัฒนา
ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน
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จุดอ่อน (Weakness)
1ศ มีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านบรรณารักษศาสตร์ ด้านภาษาและด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน แต่ไม่เพียงพอกับภาระงาน
2ศ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารน้อย
3ศ ระบบ้้อมูลการดาเนินงาน้องฝ่ายต่าง ยัง้าดการเชื่อมโยง
4ศ การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด
5ศ ้าดระบบการสารอง้้อมูลเครือ้่ายคอมพิวเตอร์
6ศ ระบบการประเมินการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ยังไม่สมบูรณ์
(ก่อน ระหว่าง หลัง ติดตาม)
7ศ ระบบการดาเนินงานป้องกันการเ้้าใช้ระบบเครือ้่ายยังไม่สามารถดาเนินการ
ได้อย่างเต็มที่
8ศ ค่าตอบแทน้องอาจารย์ชาวต่างชาติน้อย จึงส่งผลให้้าดอาจารย์เจ้า้องภาษา
ในการเรียนการสอน

โอกาส (Opportunities)
1ศ นโยบายภาครัฐส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และการอ่าน
2ศ สกอศ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีนโยบายในการพัฒนาฐาน้้อมูลไปสู่
มาตรฐานในระดับสากล โดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา
3ศ สกอศ มีนโยบายในการ้ยายเครือ้่ายไปยังส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
ได้เป็นเครือ้่ายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาค้องเครือ้่าย Uninet
4ศ การเ้้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5ศ หน่วยงานภายนอกสามารถให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์
และการพัฒนาบุคลากร
6ศ หน่วยงานภายนอกเปิดโอกาสให้ใช้ซอฟท์แวร์ที่มีลิ้สิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
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อุปสรรค (Threats)
1ศ มีภัยคุกคามด้านเครือ้่ายคอมพิวเตอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดี
2ศ นโยบาย้องมหาวิทยาลัยด้านการใช้งานระบบเครือ้่ายสารสนเทศ้อง
ผู้ใช้ยังไม่เ้้มงวด
3ศ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีผลต่อการพัฒนางาน
4ศ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานให้เป็นมาตรฐานสากล
5ศ จานวนนักศึกษาน้อยลง
6ศ การปฏิบัติตามนโยบาย้องมหาวิทยาลัยด้านระบบเครือ้่ายสารสนเทศ้อง
มหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน
7ศ นโยบาย้องมหาวิทยาลัยด้านการกระจายอัตรากาลังไม่เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลัง้องหน่วยงาน

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง(Strengths)
1ศเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ
2ศเป็นศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ระดับสากล
3ศมีระบบและกลไกในการบริหารที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บัณฑิตบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
4ศ มีการบริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ ด้านภาษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อบสนองต่อความต้องการ้องท้องถิ่น
5ศ มีต้นทุนสาธารณูปโภคการบริหารจัดการด้านระบบเครือ้่ายและการสื่อสารต่า
6ศ มีระบบเครือ้่าย ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่มเี สถียรภาพสูง
7ศมีแหล่งจัดเก็บ้้อมูลสารสนเทศ้นาดใหญ่ที่รองรับการให้บริการผ่านระบบเครือ้่ายอย่างเพียงพอ
8ศ มีความร่วมมือในรูปเครือ้่ายกับหน่วยงานภายนอก จึงทาให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร การใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน
รวม
จุดอ่อน(Weakness)
1ศมีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านบรรณารักษศาสตร์ ด้านภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน แต่ไม่เพียงพอกับภาระงาน
2ศบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารน้อย
3ศ ระบบ้้อมูลการดาเนินงาน้องฝ่ายต่าง ยัง้าดการเชื่อมโยง
4ศ การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด
5ศ้าดระบบการสารอง้้อมูลเครือ้่ายคอมพิวเตอร์
6ศระบบการประเมินการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ยังไม่สมบูรณ์ (ก่อน ระหว่าง หลัง ติดตาม)
7ศระบบการดาเนินงานป้องกันการเ้้าใช้ระบบเครือ้่ายยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่
8ศ ค่าตอบแทน้องอาจารย์ชาวต่างชาติน้อย จึงส่งผลให้้าดอาจารย์เจ้า้องภาษาในการเรียนการสอน
รวม
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น้าหนัก

คะแนน

น้าหนักคะแนน

0ศ0675
0ศ0600
0.0550
0ศ0675
0ศ0675
0ศ0675
0ศ0675
0ศ0675

5
5
3
5
3
4
4
5

0.3375
0.3000
0.1650
0.3375
0.2025
0.2700
0.2700
0.3375
2.220

0ศ0600
0ศ0675
0ศ0600
0.0550
0ศ0675
0.0550
0.0550
0ศ0600
1.00

5
5
4
3
5
3
4
5

0.3000
0.3375
0.2400
0.1650
0.3375
0.1650
0.2200
0.3000
2.065

ปัจจัยภายนอก
โอกาส(Opportunities)
1ศ นโยบายภาครัฐส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรูแ้ ละการอ่าน
2ศ สกอศ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีนโยบายในการพัฒนาฐาน้้อมูลไปสู่มาตรฐานในระดับสากล โดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
3ศ สกอศ มีนโยบายในการ้ยายเครือ้่ายไปยังส่วนภูมภิ าค ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้เป็นเครือ้่ายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาค้องเครือ้่าย
Uninet
4ศ การเ้้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5ศ หน่วยงานภายนอกสามารถให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้ได้รบั การสนับสนุนด้าน
ครุภณ
ั ฑ์และการพัฒนาบุคลากร
6ศ หน่วยงานภายนอกเปิดโอกาสให้ใช้ซอฟท์แวร์ที่มีลิ้สิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
รวม
อุปสรรค(Threats)
1ศ มีภัยคุกคามด้านเครือ้่ายคอมพิวเตอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดี
2ศ นโยบาย้องมหาวิทยาลัยด้านการใช้งานระบบเครือ้่ายสารสนเทศ้องผู้ใช้ยังไม่เ้้มงวด
3ศ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลต่อการพัฒนางาน
4ศ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานให้เป็นมาตรฐานสากล
5ศ จานวนนักศึกษาน้อยลง
6ศ การปฏิบัติตามนโยบาย้องมหาวิทยาลัยด้านระบบเครือ้่ายสารสนเทศ้องมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน
7ศ นโยบาย้องมหาวิทยาลัยด้านการกระจายอัตรากาลังไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากาลัง้องหน่วยงาน
รวม
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น้าหนัก

คะแนน

น้าหนัก

0.0800
0.0800

5
5

0.4000
0.4000

0.0800

5

0.4000

0.0700
0.0700

1
4

0.0700
0.2800

0.0775

5

0.3875
1.9375

0.0800
0.0775
0.0775
0.0800
0.0775
0.0700
0.0800
1.00

4
4
3
4
4
4
5

0.3200
0.3100
0.2325
0.3200
0.3100
0.2800
0.4000
2.1725

สถานการณ์หรือตาแหน่งทางกลยุทธ์พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกาส (O)
กลยุทธ์เชิงรุ ก
1.9375

กลยุทธ์การปรับตัอว
ก
า
ส

จุดแข็ง (S)

2.22

2.065

(

จุดอ่อน (W)

O
)
2.1725

กลยุทธ์การชะลอ
ตัว

กลยุทธ์การตัดทอน



จุดแ้็ง
2ศ22
จุดอ่อน
2ศ065
โอกาส
1.9375
อุปสรรค (T)
อุปสรรค 2.1725
ตาแหน่งทางกลยุทธ์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คือกลยุทธ์แบบ ST (Analyzer strategy) หรือ กลยุทธ์
การชะลอ
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ส่วนที่ 3 : แผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ 2556 – 2560 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน ภายในปี 2560
พันธกิจ
1. สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้
2. ส่งเสริมทักษะทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการให้กับชุมชนและประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ
2. การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตและบุคลากร้องมหาวิทยาลัย
3. การส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
1. สานักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ
2. สานักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทึ่ส่งเสริมคุณภาพ
บัณฑิตและบุคลากร้องมหาวิทยาลัย
3. สานักฯ ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการ้องชุมชนและประชาคมอาเซียน
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556 – 2560 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2560)
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้ 1ศ1 สานักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มี
1ศ1ศ1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง เพื่อสนับสนุน
มีความพร้อมต่อการให้บริการ
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการ
พันธกิจ้องมหาวิทยาลัย
ให้บริการ
1ศ1ศ2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ
1.1.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ
2. การสร้างศักยภาพทางด้าน
2ศ1 สานักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์ 2.1.1 พัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ
2.1.2 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทึ่
2.1.3 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร้อง
คุณภาพบัณฑิตและบุคลากร้อง
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
3. การส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และ
3ศ1 สานักฯ ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และ
3ศ1ศ1 เสริมสร้างโอกาสในการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและประชาคม ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต่อ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยี
อาเซียน
ความต้องการ้องชุมชนและประชาคมอาเซียน
สารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
3ศ1ศ2 เพิ่มศักยภาพด้านภาษา ต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สานักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง เพื่อสนับสนุนพันธกิจ้องมหาวิทยาลัย
มาตรการ :
1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง
2) พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่
1

เป้า
หมาย
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ) 60
ระดับความสาเร็จในการจัดหา 6
3
ทรัพยากรสารสนเทศ
น้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน
1
1

2
2

3
3

4
4

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

ผู้ดาเนินการ

5
5 ประเด็นการประเมิน
ผู้อานวยการ/
พิจารณาจากจานวนทรัพยากรสารสนเทศ
ผูร้ ับผิดชอบ
้้อ 1 มีจานวนสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่ม้ึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 โครงการ
รายการ
้้อ 2 มีจานวน สื่อโสตทัศน์ฯเพิ่ม้ึ้นไม่น้อยกว่า 100
รายการ
้้อ 3 มีจานวน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 2 ฐาน
คะแนน
ระดับที่ 1 ปฏิบัติได้ 1 ้้อ
ระดับที่ 2 ปฏิบัติได้ 2 ้้อ
ระดับที่ 3 ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 ้้อ
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โครงการ
เชิงกลยุทธ์
1. โครงการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
2. โครงการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา
3. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศ
4ศ โครงการพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์

ที่

2

ตัวชี้วัด

จานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

น้าหนัก เป้า
(ร้อยละ) หมาย
60

6

เกณฑ์การให้คะแนน
1

3
1
ฐาน ฐาน

2

2
ฐาน

3

4

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

5

ระดับที่ 4 มีการปฏิบตั ิได้ครบทัง้ 3 ้้อ และมี
ความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ในระดับ
มาก
ระดับที่ 5 มีการปฏิบตั ิได้ครบทัง้ 3 ้้อ และมี
ความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ในระดับ
มากที่สุด
3
4
5 ประเด็นการประเมิน
ฐาน ฐาน ฐาน
พิจารณาจากจานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สานักผลิต
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ผู้ดาเนินการ

ผู้อานวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

โครงการ
เชิงกลยุทธ์

1ศ โครงการพัฒนาฐาน้้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
2ศ โครงการพัฒนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สานักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 1.1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรการ :
1) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) จัดหา ปรับปรุง ระบบเครือ้่ายและการสื่อสาร
3) นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการให้บริการ
ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

3

ระดับความพึงพอใจ้อง
ผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

6

เป้า
หมาย
60
ค่าเฉลี่ย
4ศ51

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2ศ50

2
3ศ00

3
3ศ50

4
4ศ00

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
5
4ศ50 ประเด็นการประเมิน
พิจารณาจากผลการสารวจความพึง
พอใจผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ระดับที่ 1 ค่าเฉลีย่ 2.50
ระดับที่ 2 ค่าเฉลีย่ 3ศ00
ระดับที่ 3 ค่าเฉลีย่ 3ศ50
ระดับที่ 4 ค่าเฉลีย่ 4ศ00
ระดับที่ 5 ค่าเฉลีย่ 4ศ50
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ผู้ดาเนินการ
ผู้อานวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

โครงการเชิงกลยุทธ์
1ศ โครงการเช่าคอมพิวเตอร์
2ศ โครงการจัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์และ
ซ่อมบารุงงานศูนย์คอมพิวเตอร์
3ศ โครงการบริหารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4ศ โครงการบริหารศูนย์ภาษา
5ศ โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเรียน
การสอน
6ศ โครงการซ่อมครุภณ
ั ฑ์
7ศ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
รองรับการเรียนรู้
8ศ โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด
ที่
4

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับความสาเร็จ้องการ
ให้บริการระบบเครือ้่ายที่มี
เสถียรภาพ

6

เป้า
หมาย
60

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

1 ้้อ 2 ้้อ

3

4

3 ้้อ

4 ้้อ

5

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

ผู้ดาเนินการ

5 ้้อ ประเด็นการประเมิน
ผู้อานวยการ/
พิจารณาจากระบบและกลไกในการ ผูร้ ับผิดชอบ
พัฒนาระบบเครือ้่าย โดยมีประเด็น
โครงการ
พิจารณา ดังนี้
1ศ มีแผนพัฒนาระบบเครือ้่าย
2ศ มีบุคลากรทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
3ศ มีการพัฒนาระบบเครือ้่าย โดย
จัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อการบริหารจัดการระบบ
เครือ้่ายหลัก
4ศ มีการตรวจและประเมิน
ประสิทธิภาพระบบเครือ้่าย
5ศ นาผลการประเมินไปพัฒนางาน
ระบบเครือ้่าย
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โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์งาน

เครือ้่ายสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการพัฒนาระบบเครือ้่าย

คอมพิวเตอร์้องมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
3. โครงการบริการซ่อมบารุงและ

ให้บริการระบบเครือ้่ายนอกเวลา
ราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สานักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ
มาตรการ :
1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง อาคารสถานที่ เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ
2) จัดบริการให้ได้คุณภาพ
ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

5

ระดับความสาเร็จในการ
เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้

6

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
60
1
2
3
4
ค่าเฉลี่ย 2ศ51 3ศ00 3ศ51 4ศ00
4ศ51

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

ผู้ดาเนินการ

5
4ศ51 ประเด็นการประเมิน
ผู้อานวยการ/
พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการ ผู้รับผิดชอบ
เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยมี โครงการ
ประเด็นพิจารณา ดังนี้
1ศ มีแผนงานโครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้
2ศ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ
3ศ มีการดาเนินการตามแผน
4ศ มีการติดตามความก้าวหน้า
รายงานผลการดาเนินงาน
5ศ มีการนาผลการประเมิน มาดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไ้การดาเนินงาน
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โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงการบริหารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
และภายนอกอาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์
3. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
4. บริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ
5. โครงการนิทรรศการสัปดาห์
ห้องสมุด
6. โครงการสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สานักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 1.1.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ
มาตรการ :
1) ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน้องบุคลากร
ที่

ตัวชี้วัด

6

ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพภายใน

7

ระดับความสาเร็จ้องการนา
ระบบจัดการคุณภาพ
มาตรฐานสากลมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
(ร้อยละ)
60
1
2
3
4
5
6
3ศ50 2ศ50 3ศ00 3ศ50 4ศ00 4ศ50 ประเด็นการประเมิน
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน พิจารณาจากระดับคะแนนผลการประเมินการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
ระดับที่ 1 ค่าเฉลีย่ 2.50
ระดับที่ 2 ค่าเฉลีย่ 3ศ00
ระดับที่ 3 ค่าเฉลีย่ 3ศ50
ระดับที่ 4 ค่าเฉลีย่ 4ศ00
ระดับที่ 5 ค่าเฉลีย่ 4ศ50
6
3 ้้อ 1 ้้อ 2 ้้อ 3 ้้อ 4 ้้อ 5 ้้อ ประเด็นการประเมิน
พิจารณาจากระดับความสาเร็จ้องการนาระบบ
จัดการคุณภาพมาตรฐานสากลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ดังนี้

น้าหนัก
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ผู้ดาเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ์

ผู้อานวยการ/
1ศ โครงการบริหาร
ผู้รับผิดชอบ สานักวิทยบริการและ
โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2ศ โครงการวางระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO
9001:2015

1ศ โครงการวาง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2015

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

8

ร้อยละ้องบุคลากรที่จดั ทา
คู่มือหรือแนวปฏิบตั ิที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

6

เป้า
หมาย
60

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

ผู้ดาเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ์

5

1. มีแผนการดาเนินการเกี่ยวกับการ
นาเกณฑ์คณ
ุ ภาพมาตรฐานสากลมาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพ
2. มีการจัดทาโครงร่างองค์กร (OP)
3. มีการจัดทากระบวนงานมาตรฐาน
(SOP)
4. มีการดาเนินกิจกรรมการบริหาร
โดยการควบคุมคุณภาพ (QCC)
5. มีการนาแนวคิด ISO หรือระบบ
ISO มาใช้อย่างน้อย 1 กระบวนงาน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
ผู้อานวยการ/
80
60
70
80
90
100
พิจารณาจากจานวนบุคลากรสาย
ผู้รับผิดชอบ
สนับสนุนที่มีการจัดทาแนวปฏิบัตทิ ี่ดีหรือมี โครงการ
คู่มือการปฏิบตั ิงานเปรียบเทียบกับจานวน
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด แสดงผลเป็น
ร้อยละ
1 คะแนน ร้อยละ 60
2 คะแนน ร้อยละ 70
3 คะแนน ร้อยละ 80
4 คะแนน ร้อยละ 90
5 คะแนน ร้อยละ 100
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1ศ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยบริการ
2ศโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
3ศ โครงการบริหารศูนย์ภาษา
4. โครงการพัฒนางานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์สาหรับบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากร้องมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สานักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและ
บุคลากร้องมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศ
มาตรการ :
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ้องบุคลากร
ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

9

ร้อยละความพึงพอใจ้อง
ผู้ใช้บริการที่มตี ่อคุณภาพการ
ให้บริการ้องบุคลากรสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
60
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
80
70
75
80
85
90
พิจารณาจากร้อยละความพึงพอใจ้อง
ผู้ใช้บริการที่มตี ่อคุณภาพการให้บริการ้อง
บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ผู้ดาเนินการ
ผู้อานวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

โครงการเชิงกลยุทธ์
1ศ โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากร้องมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สานักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและ
บุคลากร้องมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2.1.2 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
มาตรการ :
1) พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
2) สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

10 ร้อยละ้องบุคลากรทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ

5

11 ร้อยละ้องบุคลากรที่มีทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ

5

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
60
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
50
40
45
50
55
60
พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
10
6
8
10
12
14
พิจารณาจากจานวนบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนทีส่ อบผ่าน
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้การรับรอง
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ผู้ดาเนินการ
ผู้อานวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ผู้อานวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

โครงการเชิงกลยุทธ์
1ศ โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร
เพื่อเตรียมสอบ TOEIC
2. โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศสาหรับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
1ศ โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากร
เพื่อเตรียมสอบ TOEIC
2. โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศสาหรับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

12 ร้อยละ้องนักศึกษาชั้นปี 3-4
ที่สอบผ่าน TOEIC คะแนน
ตั้งแต่ 400 ้ึ้นไป

5

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผู้ดาเนินการ
60
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
ผู้อานวยการ/
5
3
4
5
6
7
พิจารณาจากจานวนร้อยละ้องนักศึกษา ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ชั้นปี 3-4 ที่สอบผ่าน TOEIC คะแนนตั้งแต่
400 ้ึ้นไปต่อจานวนนักศึกษาที่เ้้าสอบ
แสดงในรูปแบบร้อยละ
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โครงการเชิงกลยุทธ์
1ศ โครงการจัดหาบุคลากร
ด้านภาษาต่างประเทศ
2ศ โครงการอบรมเทคนิคการ
ออก้้อสอบสาหรับอาจารย์
ผู้สอน
3ศ โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศสาหรับ
นักศึกษา
3ศ อบรมภาษาต่างประเทศ
สาหรับนักศึกษา
4. โครงการแ้่ง้ันทักษะ
ภาษาต่างประเทศสาหรับ
นักศึกษา
5ศ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
6ศ โครงการจัดสอบ TOEIC
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากร้องมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สานักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและ
บุคลากร้องมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2.1.3 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรการ :
1) ส่งเสริมให้เกิดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
ที่
ตัวชี้วัด
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผู้ดาเนินการ
โครงการเชิงกลยุทธ์
(ร้อยละ) 60
1
2
3
4
5
13 ร้อยละ้องนักศึกษาและ
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
ผู้อานวยการ/
1ศ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเพื่อ
3
1
2
3
4
5
พิจารณาจากจานวนนักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ และเสริมสร้างทักษะด้านไอซีทสี ู่
เพิ่มศักยภาพทางด้าน
และบุคลากร้องมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รับ
ศตวรรษที่ 21
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2ศ โครงการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์
จากสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
ด้านไอซีทีเพื่อเตรียมความพร้อมสูส่ ากล
สารสนเทศในปีการศึกษาต่อจานวน
3ศ โครงการส่งเสริมการแ้่ง้ันด้านไอซี
นักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด้อง
ทีสาหรับนักศึกษามุ่งสู่สากล
มหาวิทยาลัย
4. โครงการอบรม Open Source
5. โครงการพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
น้าหนัก
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ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

14 ร้อยละ้องนักศึกษาปีสุดท้ายที่
สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

6

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผู้ดาเนินการ
โครงการเชิงกลยุทธ์
60
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
ผู้อานวยการ/ 1ศ โครงการพัฒนานักศึกษา
80
70
75
80
85
90
พิจารณาจากจานวนนักศึกษาปีสดุ ท้ายที่ผ่าน ผูร้ ับผิดชอบ และอาจารย์ด้านไอซีทีเพื่อ
การสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านตาม โครงการ
เตรียมความพร้อมสูส่ ากล
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด ต่อจานวน
นักศึกษาปีสุดท้ายทั้งหมดที่เ้้าสอบ แสดงใน
รูปแบบร้อยละ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สานักฯ ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการ้องชุมชนและประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เสริมสร้างโอกาสในการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ ชุมชนและประชาคมอาเซียน
มาตรการ :

1) จัดบริการแหล่ง้้อมูลเพื่อสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย
2) จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

15 ร้อยละ้องความพึงพอใจ้อง
ผู้รับบริการวิชาการแก่สังคม

6

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
60
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
70
60
65
70
75
80
พิจารณาจากร้อยละ้องความ
พึงพอใจ้องผู้รับบริการวิชาการแก่
สังคม
ระดับที่ 1 ร้อยละ 60
ระดับที่ 2 ร้อยละ 65
ระดับที่ 3 ร้อยละ 70
ระดับที่ 4 ร้อยละ 75
ระดับที่ 5 ร้อยละ 80

ผู้ดาเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ์

ผู้อานวยการ/ 1. โครงการบริการวิชาการด้านวิทยบริการ
ผู้รับผิดชอบ 2. โครงการนิทรรศการราชภัฏกาแพงเพชร
โครงการ
วิชาการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. โครงการเพาะกล้าไอซีที
4. โครงการพัฒนาวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ระดับชาติ
5. โครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการ
ในพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยาบรมราชกุมารี
6. โครงการบริการวิชาการด้านภาษา
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ที่

ตัวชี้วัด

16 ระดับความสาเร็จ้องการ
เสริมสร้างศักยภาพการบริการ
วิชาการแก่สังคม

เป้า
หมาย
(ร้อยละ)
60
1
5
3-4 ้้อ 1 ้้อ

น้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
2 ้้อ 3-4 ้้อ 5 ้้อ

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

ผู้ดาเนินการ

5
6 ้้อ ประเด็นการประเมิน
ผู้อานวยการ/
พิจารณาจากระดับความสาเร็จ้องการ
ผู้รับผิดชอบ
เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม โดย โครงการ
มีประเด็นพิจารณา ดังนี้
1ศ กาหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย้องการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2ศ จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดใน้้อ 1
3ศ ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาและมีความเ้้มแ้็งที่มีหลักฐานที่ปรากฎ
ชัดเจน
4ศ ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5ศ สถาบันสามารถสร้างเครือ้่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย
6ศ ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตาม
แผนบริการวิชาการแก่สังคม้องสถาบันตาม้้อ 2

- 24 -

โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงการบริการวิชาการ
ด้านวิทยบริการ
2. โครงการนิทรรศการราช
ภัฏกาแพงเพชรวิชาการ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการเพาะกล้าไอซีที
4. โครงการพัฒนาวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์
ระดับชาติ
5. โครงการบริการวิชาการ
ภายใต้โครงการใน
พระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยาบรมราช
กุมารี
6.

โครงการบริการวิชาการ

ด้านภาษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สานักฯ ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการ้องชุมชนและประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 3.1.2 เพิ่มศักยภาพด้านภาษา ต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
มาตรการ :

1) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ที่

ตัวชี้วัด

17 ระดับความสาเร็จ้องการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้้องบุคลากร
ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน

เป้า
หมาย
(ร้อยละ) 60
1
5
3-4 ้้อ 1 ้้อ
น้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
2 ้้อ 3-4 ้้อ 5 ้้อ

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
5
6 ้้อ ประเด็นการประเมิน
พิจารณาจากระดับความสาเร็จ้องการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้้องบุคลากรในการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
1ศ มีแผนหรือปฏิทินการจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การบริการวิชาการ
2ศ มีการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3ศ มีคู่มือหรือแนวปฏิบตั ิที่ดีในการให้บริการ
วิชาการ
4ศ มีการติดตามผลการนาความรู้ทไี่ ด้จาก
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ ปใช้ในการบริการ
วิชาการ
5ศ มีการนาผลการติดตามไปปรับปรุงการ
ดาเนินงานบริการวิชาการ
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ผู้ดาเนินการ
ผู้อานวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงการบริการวิชาการ
ด้านวิทยบริการ
2. โครงการบริการวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการบริการวิชาการ
ด้านภาษา
4. โครงการพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์สาหรับ
บุคลากร

แผนทีก่ ลยุทธ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- 26 -

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน ภายในปี 2560
พันธกิจ

1ศสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้

2ศ ส่งเสริมทักษะทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเด็น
กลยุทธ์

1ศ การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ

2ศ การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร้องมหาวิทยาลัย

1ศ สานักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ

2ศ สานักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร้องมหาวิทยาลัย

เป้า
ประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจ้องมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ
กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนางานและการ
ให้บริการ
ตัวชี้วัดที่ 1-7

กลยุทธ์ 1 พัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศ
กลยุทธ์ 2 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
กลยุทธ์ 3 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 8-12
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3ศ การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจยั
และบริการวิชาการให้กับชุมชนและประชาคมอาเซียน

3ศ การส่งเสริมการค้นคว้าวิจยั และให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน

3ศ สานักฯ ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และให้บริการ
วิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต่อความ
ต้องการ้องชุมชนและประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างโอกาสในการบริการวิชาการ
ด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ 2 เพิ่มศักยภาพด้านภาษา ต่างประเทศ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชนและประชาคม
อาเซียน
ตัวชี้วัดที่ 13-15

ผลการทบทวนแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2556-2560
เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
ประเด็น
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2559
วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและ
ชุมชน ภายในปี 2560
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง เพื่อสนับสนุนพันธกิจ้อง
มหาวิทยาลัย
2. จัดบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ ระบบเครือ้่ายและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนพันธกิจ้องมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร้องมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและฐาน้้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริการวิชาการทางด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ชุมชนและ
ประชาคมอาเซียน
1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
2. เพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากร้องมหาวิทยาลัย
3ศ เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการให้กับ
ชุมชนและประชาคมอาเซียน
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ปีงบประมาณ 2560
วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและ
ชุมชน ภายในปี 2560
1ศ สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้
2ศ ส่งเสริมทักษะทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3ศ การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการให้กับ
ชุมชนและประชาคมอาเซียน

1ศ การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ
2ศ การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตและบุคลากร้องมหาวิทยาลัย
3ศ การส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและประชาคม
อาเซียน

ประเด็น
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ปีงบประมาณ 2559
1. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มคี ุณภาพ
2. บัณฑิตและบุคลากร้องมหาวิทยาลัยมีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ชุมชนและประชาคมอาเซียน ได้รบั การบริการวิชาการ

1ศ1ศ1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง เพื่อสนับสนุนพันธกิจ้อง
มหาวิทยาลัย
1ศ1ศ2 พัฒนางานบริการสารสนเทศให้มีคุณภาพ
1ศ1ศ3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดา้ นภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
1.1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้
1ศ1ศ5 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ
1ศ1ศ6 ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ
2ศ1ศ1 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
2ศ1ศ2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3ศ1ศ1 เสริมสร้างโอกาสในการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
3ศ1ศ2 เพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่ชุมชนและประชาคม
อาเซียน
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ปีงบประมาณ 2560
1ศ สานักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการ
เรียนรู้และการให้บริการ
2ศ สานักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส่งเสริม
คุณภาพบัณฑิตและบุคลากร้องมหาวิทยาลัย
3ศ สานักฯ ส่งเสริมการค้นคว้าวิจยั และให้บริการวิชาการที่หลากหลายและ
ตอบสนองต่อความต้องการ้องชุมชนและประชาคมอาเซียน
1.1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง เพื่อสนับสนุนพันธกิจ้อง
มหาวิทยาลัย
1.1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดา้ นภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ
1.1.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ
2.1.1 พัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศ
2ศ1ศ2 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
2ศ1ศ3 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1.1 เสริมสร้างโอกาสในการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่ชุมชนและประชาคมอาเซียน
3.1.2 เพิม่ ศักยภาพด้านภาษา ต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชนและประชาคม
อาเซียน

ประเด็น
ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2559
1ศ ระดับความสาเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2ศ ระดับความพึงพอใจ้องผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3ศ ร้อยละ้องบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
4ศ ระดับความสาเร็จ้องการให้บริการระบบเครือ้่ายที่มีเสถียรภาพ
5ศ ระดับความพึงพอใจ้องผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
6ศ ระดับความพึงพอใจ้องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
7ศ จานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเรียนการสอน
8ศ ระดับความสาเร็จ้องการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
9ศ ระดับความสาเร็จ้องการยกระดับทักษะและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ้อง
บุคลากรและนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
10ศร้อยละ้องนักศึกษาปีสดุ ท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
11ศร้อยละ้องนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิม่ ศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
12ศร้อยละ้องจานวนนักศึกษาปีสุดท้ายทีส่ อบผ่านเกณฑ์ความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศ
13ศจานวนกิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14ศร้อยละ้องโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับเครือ้่ายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
15ศระดับความสาเร็จ้องการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
ร้อยละความพึงพอใจ้องผู้รับบริการแก่สังคม
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ปีงบประมาณ 2560
1ศ ระดับความสาเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2ศ จานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3ศ ระดับความพึงพอใจ้องผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4ศ ระดับความสาเร็จ้องการให้บริการระบบเครือ้่ายที่มีเสถียรภาพ
5ศ ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
6ศ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน
7ศ ระดับความสาเร็จ้องการนาระบบจัดการคุณภาพมาตรฐานสากลมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ
8ศ ร้อยละ้องบุคลากรที่จัดทาคูม่ อื หรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบตั งิ าน
9ศ ร้อยละความพึงพอใจ้องผู้ใช้บริการที่มตี ่อคุณภาพการให้บริการ้องบุคลากร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10ศร้อยละ้องบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
11ศ ร้อยละ้องบุคลากรที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
12ศ ร้อยละ้องนักศึกษาชั้นปี 3-4 ที่สอบผ่าน TOEIC คะแนนตั้งแต่ 400 ้ึ้นไป
13ศ ร้อยละ้องนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14ศ ร้อยละ้องนักศึกษาปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
15ศ ร้อยละ้องความพึงพอใจ้องผู้รับบริการวิชาการแก่สังคม
16ศ ระดับความสาเร็จ้องการเสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม
17ศ ระดับความสาเร็จ้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้้องบุคลากรในการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
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