แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติความเป็นมาหน่วยงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานตามโครงสร้ า งการบริ ห ารงานตามกฎกระทรวงจัด ตั้ งส่ ว นราชการ ในมหาวิ 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
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2. โครงสร้างองค์กร
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ส่วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis)
จากผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทบทวนผลการดาเนินงาน โดยได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559 และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) มีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนรู้และการ
ให้บริการ
2. มีระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. มีการบริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ ด้านภาษา และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
4. มีต้นทุนสาธารณูปโภคการบริหารจัดการด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
5. มีระบบเครือข่าย ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่มีเสถียรภาพสูง
6. มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ที่รองรับการให้บริการผ่านระบบ
เครือข่ายอย่างเพียงพอ
7. มีความร่วมมือในรูปเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก จึงทาให้เกิดการพัฒนา
ทรัพยากร การใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน
8. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
9. มีการใช้ซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
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จุดอ่อน (Weakness)
1. มีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านบรรณารักษศาสตร์ ด้านภาษาและด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน แต่ไม่เพียงพอกับภาระงาน
2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารน้อย
3. ขาดระบบการสารองข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. ขาดการติดตามผลลัพธ์หลังการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
5. นโยบายการดาเนินงานป้องกันการเข้าใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยยังไม่
สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่
6. ค่าตอบแทนของอาจารย์ชาวต่างชาติน้อย จึงส่งผลให้ขาดอาจารย์เจ้าของภาษา
ในการเรียนการสอน
7. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
ในระยะยาว

โอกาส (Opportunities)
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. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร
สารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร
5. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งและยั่งยืน
6. สกอ. มีนโยบายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากร
ส่งผลให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอกและให้การ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล
8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลง ทาให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรและการให้บริการใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการให้บริการ

อุปสรรค (Threats)
1. มีภัยคุกคามด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากผู้ไม่ประสงค์ดี
2. นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
ผู้ใช้ยังไม่เข้มงวด
3. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีผลต่อการพัฒนางาน
4. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนลดลง ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการกระจายอัตรากาลังไม่เป็นไปตามกรอบ
อัตรากาลังของหน่วยงาน
6. ระบบสารสนเทศบางระบบที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยยังขาดประสิทธิภาพ
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
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ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง(Strengths)
1. เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรูท้ ี่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ
2. มีระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

น้าหนัก

คะแนน น้าหนักคะแนน

0.0650
0.0650

5
5

0.3250
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 จึงทาให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร การใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน

0.0600

4

0.2400

8. มีได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015

0.0625

5

0.3125

9. มีการใช้ซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

0.0600

4

0.2400

รวม
จุดอ่อน(Weakness)

2.3775

1. มีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านบรรณารักษศาสตร์ ด้านภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน แต่ไม่เพียงพอกับภาระงาน

0.0650

5

0.3250

2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารน้อย

0.0650

5

0.3250

3. ขาดระบบการสารองข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์

0.0625

4

0.2500

4. ขาดการติดตามผลลัพธ์หลังการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์

0.0625

3

0.1875

5. นโยบายการดาเนินงานป้องกันการเข้าใช้ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่

0.0625

5

0.3125

6. ค่าตอบแทนของอาจารย์ชาวต่างชาติน้อย จึงส่งผลให้ขาดอาจารย์เจ้าของภาษาในการเรียนการสอน

0.0600

3

0.1800

7. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงในการปฏิบัติงานในระยะยาว
รวม
ปัจจัยภายนอก

0.0600

4

0.2400

คะแนน

1.82
น้าหนัก
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1.00
น้าหนัก

โอกาส(Opportunities)
1. นโยบายภาครัฐส่งเสริมให้มีการพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ส่งผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหล่งทรัพยากรการ

เรียนรู้ที่รองรับการให้บริการ
2. สกอ. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีนโยบายในการพัฒนาฐานข้อมูลไปสู่มาตรฐานในระดับสากล โดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
3. สกอ. มีนโยบายในการขยายเครือข่ายไปยังส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้เป็นเครือข่ายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาคของเครือข่าย
Uninet
4. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร
สารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร
5. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งและยั่งยืน
6. สกอ. มีนโยบายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและบุคลากร ส่งผลให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพด้านภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอกและให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล
8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลง ทาให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรและการให้บริการใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการให้บริการ
รวม

0.0750

5

0.375

0.0725

5

0.3625

0.0700

5

0.350

0.0700

3

0.210

0.0700

4

0.280

0.0700

5

0.350

0.0725

5

0.3625

0.0700

5

0.350
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 ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

0.0725

4

0.290

5. นโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการกระจายอัตรากาลังไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังของหน่วยงาน

0.0700

4

0.280

6. ระบบสารสนเทศบางระบบที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยยังขาดประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
รวม

0.0700

4

0.280
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1.00

1.65

สถานการณ์หรือตาแหน่งทางกลยุทธ์พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกาส (O)
กลยุทธ์เชิงรุ ก

2.64

กลยุทธ์การปรับตัอว
ก



า
ส

จุดแข็ง (S)

2.3775

1.82

(

จุดอ่อน (W)

O
1.65

กลยุทธ์การชะลอ
ตัว

)
กลยุทธ์การตัดทอน

อุปสรรค (T)

จุดแข็ง
จุดอ่อน
โอกาส
อุปสรรค

ตาแหน่งทางกลยุทธ์การพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร คือกลยุทธ์แบบ SO strategy หรือ
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2.3775
1.82
2.64
1.65

ส่วนที่ 3 : แผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2565 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้
2. ส่งเสริมทักษะทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และบริการวิชาการให้กับชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ
2. การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. การส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
เป้าประสงค์ (Goals)
1. สานักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ
2. สานักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส่งเสริมคุณภาพ
บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. สานักฯ ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 – 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้มี 1.1 สานักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มี
1.1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุน
ความพร้อมต่อการให้บริการ
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ให้บริการ
1.1.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศในการใช้บริการ
1.1.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ
1.1.5 พัฒนาศักยภาพด้านการบริการสารสนเทศ
2. การสร้างศักยภาพทางด้าน
2.1 สานักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์ 2.1.1 พัฒนาทักษะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ
2.1.2 พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่
2.1.3 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของ
บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
3. การส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และให้บริการ 3.1 สานักฯ ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และ
3.1.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และ
วิชาการแก่ชุมชน
ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต่อ สารสนเทศศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความต้องการของชุมชน
การสื่อสารแก่ชุมชน
3.1.2 เพิ่มศักยภาพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สานักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มาตรการ :
1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ 2) พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่
1

เป้า
หมาย
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ) 61
1
ระดับความสาเร็จในการจัดหา 6
4
1
ทรัพยากรสารสนเทศ
ข้อ ข้อ
น้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน
2
2
ข้อ

3
3
ข้อ

4
4
ข้อ

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

ผู้ดาเนินการ

5
5 ประเด็นการประเมิน
ผู้อานวยการ/
ข้อ
พิจารณาจากจานวนทรัพยากรสารสนเทศ
ผูร้ ับผิดชอบ
ข้อ 1 มีจานวนสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000
โครงการ
รายการ
ข้อ 2 มีจานวน สื่อโสตทัศน์ฯเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100
รายการ
ข้อ 3 มีจานวน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 2 ฐาน
คะแนน
ระดับที่ 1 ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
ระดับที่ 2 ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ระดับที่ 3 ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 ข้อ
ระดับที่ 4 มีการปฏิบตั ิได้ครบทัง้ 3 ข้อ และมีความ
พึงพอใจในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ในระดับมาก
ระดับที่ 5 มีการปฏิบตั ิได้ครบทัง้ 3 ข้อ และมีความ
พึงพอใจในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ในระดับมากทีส่ ุด
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โครงการ
เชิงกลยุทธ์
1. โครงการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
2. โครงการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา
3. โครงการจัดหาสื่อการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ
4. โครงการพัฒนาสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
5. พัฒนาเว็บไซต์ตามเกณฑ์
Webometrics

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

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

2

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

เป้า
หมาย
61
ค่าเฉลี่ย
4.51

เกณฑ์การให้คะแนน
1
2.50

2
3.00

3
3.50

4
4.00

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

ผู้ดาเนินการ

5
4.50 ประเด็นการประเมิน
ผู้อานวยการ/
พิจารณาจากผลการสารวจความพึง ผูร้ ับผิดชอบ
พอใจผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และสิ่ง โครงการ
สนับสนุนการเรียนรู้
ระดับที่ 1 ค่าเฉลีย่ 2.50
ระดับที่ 2 ค่าเฉลีย่ 3.00
ระดับที่ 3 ค่าเฉลีย่ 3.50
ระดับที่ 4 ค่าเฉลีย่ 4.00
ระดับที่ 5 ค่าเฉลีย่ 4.50
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โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงการบริหารงานศูนย์
คอมพิวเตอร์
2. โครงการจัดหาวัสดุ และซ่อมบารุง
ครุภณ
ั ฑ์งานศูนย์คอมพิวเตอร์
3. โครงการบริหารสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. โครงการบริหารศูนย์ภาษา
5. โครงการจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการ
สอน
6. โครงการซ่อมครุภณ
ั ฑ์
7. โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. จัดหาครุภณ
ั ฑ์

ตัวชี้วัด
ที่
3

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับความสาเร็จของการ
ให้บริการระบบเครือข่ายที่มี
เสถียรภาพ

6

เป้า
หมาย
61

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

1 ข้อ 2 ข้อ

3

4

3 ข้อ

4 ข้อ

5

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

ผู้ดาเนินการ

5 ข้อ ประเด็นการประเมิน
ผู้อานวยการ/
พิจารณาจากระบบและกลไกใน ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาระบบเครือข่าย โดยมี
โครงการ
ประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. มีแผนพัฒนาระบบเครือข่าย
2. มีบุคลากรทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
3. มีการพัฒนาระบบเครือข่าย โดย
จัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อการบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายหลัก
4. มีการตรวจและประเมิน
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
5. นาผลการประเมินไปพัฒนางาน
ระบบเครือข่าย
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โครงการเชิงกลยุทธ์

1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร

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)

4

ระดับความสาเร็จในการ
เสริมสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้

6

เป้า
หมาย
61
4
ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน
1
1
ข้อ

2
2
ข้อ

3
3
ข้อ

4
4
ข้อ

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

ผู้ดาเนินการ

5
5 ประเด็นการประเมิน
ผู้อานวยการ/
ข้อ
พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการ ผู้รับผิดชอบ
เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โดยมี โครงการ
ประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. มีแผนงานโครงการเสริมสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ
3. มีการดาเนินการตามแผน
4. มีการติดตามความก้าวหน้าและ
รายงานผลการดาเนินงาน
5. มีการนาผลการประเมิน มาดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
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โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
3. บริการสารสนเทศนอกเวลาราชการ
4. โครงการจัดหาวัสดุ และซ่อมบารุง
ครุภณ
ั ฑ์งานศูนย์คอมพิวเตอร์
5. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์การเรียนการ
สอน
6. โครงการซ่อมครุภณ
ั ฑ์
7. จัดหาครุภณ
ั ฑ์

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

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

5

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

6

เป้า
หมาย
61
5 ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน
1
1
ข้อ

2
2
ข้อ

3
3
ข้อ

4
4
ข้อ

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

ผู้ดาเนินการ

5
5 ประเด็นการประเมิน
ผู้อานวยการ/
ข้อ
พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน ผูร้ ับผิดชอบ
ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ดังนี้
โครงการ
1. มีแผนการดาเนินการเกี่ยวกับการนาเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานสากลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
2. มีการจัดทาคู่มือคุณภาพและคู่มือปฏิบัติงานของ
บุคลากร
3. มีการตรวจประเมินผลการดาเนินงานอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
4. มีการนาผลการตรวจประเมินมาปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงาน
5. ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 :
2015
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โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงการระบบ
คุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2015
2. โครงการบริหารสานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

6

ร้อยละของบุคลากรที่จดั ทา
คู่มือหรือแนวปฏิบตั ิที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

6

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผู้ดาเนินการ
61
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
80
60
70
80
90
100
พิจารณาจากจานวนบุคลากรสาย
ผู้อานวยการ/
สนับสนุนที่มีการจัดทาแนวปฏิบัตทิ ี่ดีหรือมี ผู้รับผิดชอบ
คู่มือการปฏิบตั ิงานเปรียบเทียบกับจานวน โครงการ
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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โครงการเชิงกลยุทธ์

1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยบริการ
2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
3. โครงการบริหารศูนย์ภาษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สานักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 1.1.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานและการให้บริการ
มาตรการ :
1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการบริการของบุคลากร
ที่

ตัวชี้วัด

7

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มตี ่อคุณภาพการ
ให้บริการของบุคลากรสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

น้าหนัก
(ร้อยละ)

6

เป้า
หมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
80
60
70
80
90
100
พิจารณาจากผลการสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของบุคลากรสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 คะแนน ร้อยละ 60
2 คะแนน ร้อยละ 70
3 คะแนน ร้อยละ 80
4 คะแนน ร้อยละ 90
5 คะแนน ร้อยละ 100
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ผู้ดาเนินการ
ผู้อานวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยบริการ
2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
3. โครงการบริหารศูนย์ภาษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สานักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาทักษะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
มาตรการ :
1) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

8

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มตี ่อการพัฒนา
ทักษะด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

6

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
61
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
80
60
70
80
90
100
พิจารณาจากผลการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มตี ่อการพัฒนาทักษะด้านบรณารักษ
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
1 คะแนน ร้อยละ 60
2 คะแนน ร้อยละ 70
3 คะแนน ร้อยละ 80
4 คะแนน ร้อยละ 90
5 คะแนน ร้อยละ 100
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ผู้ดาเนินการ

ผู้อานวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

โครงการเชิงกลยุทธ์

1. โครงการส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้

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

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

9

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ

5

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
61
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
50
40
45
50
55
60
พิจารณาจากจานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ
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ผู้ดาเนินการ

ผู้อานวยการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

โครงการเชิงกลยุทธ์

1. โครงการจัดหาบุคลากร
ด้านภาษาต่างประเทศ
2. โครงการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศสาหรับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. ตรวจสอบบทคัดย่อและ
งานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัย

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

10 ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ

5

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
61
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
10
6
8
10
12
14
พิจารณาจากจานวนบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนทีส่ อบผ่าน
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ได้การรับรอง
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ผู้ดาเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ์

ผู้อานวยการ/
1. โครงการจัดหาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบโครงการ ด้านภาษาต่างประเทศ
2. โครงการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศสาหรับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
3. ตรวจสอบบทคัดย่อและ
งานวิจัยบุคลากรมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สานักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2.1.3 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรการ :
1) ส่งเสริมให้เกิดทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
ที่
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ) 61
1
2
3
4
5
11 ร้อยละของนักศึกษาและ
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเพื่อ
3
1
2
3
4
5
เพิ่มศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
น้าหนัก
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คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ดาเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ์

ประเด็นการประเมิน
พิจารณาจากจานวน
ผู้อานวยการ/
นักศึกษา และบุคลากรของ
ผูร้ ับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนา โครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปี
การศึกษาต่อจานวนนักศึกษาและ
บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

1. โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา
2. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสาหรับ
นักศึกษา
3. โครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศสาหรับ
นักศึกษา
4. โครงการจัดสอบ TOEIC สาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. ให้บริการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
1. โครงการจัดหาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ
2. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสาหรับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

12 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่
สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด

6

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผู้ดาเนินการ
โครงการเชิงกลยุทธ์
61
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
80
70
75
80
85
90
พิจารณาจากจานวนนักศึกษาปีสดุ ท้ายที่ผ่าน ผู้อานวยการ/ 1. โครงการพัฒนานักศึกษา
การสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านตาม ผูร้ ับผิดชอบ ด้านไอซีที เพื่อเตรียมความ
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด ต่อจานวน โครงการ
พร้อมสูส่ ากล
นักศึกษาปีสุดท้ายทั้งหมดที่เข้าสอบ แสดงใน
รูปแบบร้อยละ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สานักฯ ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เสริมสร้างโอกาสในการบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน
มาตรการ :

1) จัดบริการแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย
2) จัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

13 ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการแก่สังคม

6

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
หมาย
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
61
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นการประเมิน
70
60
65
70
75
80
พิจารณาจากร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการแก่
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 สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการบริการวิชาการภายใต้โครงการ
ในพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
4. โครงการให้บริการเรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์
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ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

14 ระดับความสาเร็จของการ
เสริมสร้างศักยภาพการบริการ
วิชาการแก่สังคม

5

เป้า
หมาย
61
1
4 ข้อ 1 ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน
2
2 ข้อ

3
3 ข้อ

4
4 ข้อ

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

ผู้ดาเนินการ

5
5 ข้อ ประเด็นการประเมิน
พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการ
ผู้อานวยการ/
เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สังคม โดย ผู้รับผิดชอบ
มีประเด็นพิจารณา ดังนี้
โครงการ
1. กาหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2. จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 1
3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฎ
ชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย
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โครงการเชิงกลยุทธ์

1. โครงการบริการวิชาการ
ด้านวิทยบริการ
2. โครงการนิทรรศการ
ราชภัฏกาแพงเพชร
วิชาการ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. โครงการบริการวิชาการ
ภายใต้โครงการใน
พระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
4. โครงการให้บริการเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สานักฯ ส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และให้บริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3.1.2 เพิ่มศักยภาพด้านภาษา ต่างประเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน
มาตรการ :

1) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ที่

ตัวชี้วัด

15 ระดับความสาเร็จของการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ของบุคลากร
ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน

เป้า
หมาย
(ร้อยละ) 61
1
5
3 ข้อ 1 ข้อ
น้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน
2
2 ข้อ

3
3 ข้อ

4
4 ข้อ

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

ผู้ดาเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ์

5
5 ข้อ ประเด็นการประเมิน
พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการ ผู้อานวยการ/ 1. โครงการบริการวิชาการด้าน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ของบุคลากรในการบริการ ผู้รับผิดชอบ
วิทยบริการ
วิชาการแก่ชุมชน โดยมีประเด็นพิจารณา โครงการ
2. โครงการบริการวิชาการภายใต้
ดังนี้
โครงการในพระราชดาริสมเด็จ
1. มีแผนหรือปฏิทินการจัดกิจกรรม
พระเทพรัตนราชสุดาสยาบรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การบริการวิชาการ
ราชกุมารี
2. มีการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. มีคู่มือหรือแนวปฏิบตั ิที่ดีในการ
3. โครงการให้บริการเรียน
ให้บริการวิชาการ
ภาษาอังกฤษออนไลน์
4. มีการติดตามผลการนาความรู้ทไี่ ด้จาก
4. โครงการนิทรรศการราชภัฏ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ ปใช้ในการบริการ
กาแพงเพชรวิชาการ สานักวิทย
วิชาการ
บริการและเทคโนโลยี
5. มีการนาผลการติดตามไปปรับปรุงการ
สารสนเทศ
ดาเนินงานบริการวิชาการ
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แผนทีก่ ลยุทธ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน
พันธกิจ

1.สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้

2. ส่งเสริมทักษะทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเด็น
กลยุทธ์

1. การพัฒนาแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการ

2. การสร้างศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

1. สานักฯ เป็นแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ

2. สานักฯ มีศักยภาพทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เป้า
ประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
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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3. การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจยั
และบริการวิชาการให้กับชุมชน

3. การส่งเสริมการค้นคว้าวิจยั และให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน

3. สานักฯ ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และให้บริการ
วิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน

กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างโอกาสในการบริการวิชาการ
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่ชุมชน
กลยุทธ์ 2 เพิ่มศักยภาพด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก่ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 13-15

