แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2563
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

สารบัญ
หน้า
ประวัติความเป็นมาของหน่วยานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 1 : บทนา
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กร
ส่วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis)
ส่วนที่ 3 : แผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2565 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2565
ความเชื่อมโยงประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ประจาปี 2563
แผนที่กลยุทธ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติความเป็นมาหน่วยงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริ ห ำรงำนตำมกฎกระทรวงจั ด ตั้ งส่ ว นรำชกำร ในมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ ก ำแพงเพชร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2548 เกิดจำกกำรรวมหน่วยงำน 2 หน่วยงำน ได้แก่ สำนักวิทยบริกำรและสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งทั้งสองหน่วยงำนเป็นหน่วยงำนที่
ให้บริกำรสำรสนเทศ และอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักวิทยบริ กำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เริ่มก่อตั้งในเดือนมีนำคม 2548 และในปีกำรศึกษำ
2553 มหำวิทยำลัยมีนโยบำยให้ศูนย์ภำษำมำสังกัดภำยใต้สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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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)
จำกผลกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ทบทวนผลกำรดำเนินงำน โดยได้วิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และผลกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวำงแผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคณะในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วม ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) มีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและเพียงพอ
2. มีระบบและกลไกในกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้แก่
นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
3. มีกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ ด้ำนภำษำ และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของท้องถิ่น
4. มีต้นทุนสำธำรณูปโภคกำรบริหำรจัดกำรด้ำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพ
5. มีระบบเครือข่ำย ทั่วทั้งมหำวิทยำลัยที่มีเสถียรภำพสูง
6. มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศขนำดใหญ่ที่รองรับกำรให้บริกำรผ่ำนระบบ
เครือข่ำยอย่ำงเพียงพอ
7. มีควำมร่วมมือในรูปเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอก จึงทำให้เกิดกำรพัฒนำ
ทรัพยำกร กำรใช้ทรัพยำกรและบุคลำกรร่วมกัน
8. ได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015
9. มีกำรใช้ซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
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จุดอ่อน (Weakness)
1. มีบุคลำกรเชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ ด้ำนภำษำและด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรปฏิบัติงำน แต่ไม่เพียงพอกับภำระงำน
2. พื้นทีก่ ำรสำรองข้อมูลของระบบสำรองข้อมูลเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
3. ระบบกำรติดตำมผลลัพธ์หลังกำรฝึกอบรมทักษะด้ำนภำษำและคอมพิวเตอร์ยัง
ไม่ต่อเนื่อง
4. นโยบำยกำรดำเนินงำนป้องกันกำรเข้ำใช้ระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยยังไม่
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงเต็มที่
5. ค่ำตอบแทนของอำจำรย์ชำวต่ำงชำติน้อย จึงส่งผลให้ขำดอำจำรย์เจ้ำของภำษำ
ในกำรเรียนกำรสอน
6. บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ซึ่งส่งผลต่ออัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกร

โอกาส (Opportunities)
1. นโยบำยภำครัฐส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำไปสู่ Thailand 4.0 ส่งผลให้มีกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่รองรับ
กำรให้บริกำร
2. สกอ. มีนโยบำยในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลไปสู่มำตรฐำนในระดับสำกล โดยควำม
ร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด สถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ
3. สกอ. มีนโยบำยในกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแก่นักศึกษำและบุคลำกร
4. มหำวิทยำลัยเป็นเครือข่ำยแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภำคของเครือข่ำย
Uninet
5. หน่วยงำนภำยนอกให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ทั้งด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรพัฒนำ
บุคลำกร
6. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรที่เข้มแข็งและยั่งยืน
7. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำกขึ้น

อุปสรรค (Threats)
1. มีภัยคุกคำมด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์จำกผู้ไม่ประสงค์ดี
2. กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มีผลต่อกำรพัฒนำงำน
3. ผู้ใช้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ขำดควำมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจำก
กำรไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรดำเนินงำนป้องกันกำรเข้ำใช้ระบบเครือข่ำย
ของมหำวิทยำลัย
4. งบประมำณสนับสนุนลดลง ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. อัตรำกำลังที่ได้รับกำรจัดสรรไม่เป็นไปตำมกรอบอัตรำกำลังของหน่วยงำน
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จุดแข็ง(Strengths)
1. มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและเพียงพอ
2. มีระบบและกลไกในกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้แก่นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
3. มีกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ ด้ำนภำษำ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของท้องถิ่น
4. มีต้นทุนสำธำรณูปโภคกำรบริหำรจัดกำรด้ำนระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ
5. มีระบบเครือข่ำย ทั่วทั้งมหำวิทยำลัยที่มีเสถียรภำพสูง
6. มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศขนำดใหญ่ที่รองรับกำรให้บริกำรผ่ำนระบบเครือข่ำยอย่ำงเพียงพอ
7. มีควำมร่วมมือในรูปเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอก จึงทำให้เกิดกำรพัฒนำทรัพยำกร กำรใช้ทรัพยำกรและบุคลำกรร่วมกัน
8. ได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001: 2015
9. มีกำรใช้ซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฎหมำย
รวม
จุดอ่อน(Weakness)
1. มีบุคลำกรเชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ ด้ำนภำษำและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรปฏิบัติงำน แต่ไม่เพียงพอกับภำระงำน
2. พื้นที่กำรสำรองข้อมูลของระบบสำรองข้อมูลเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
3. ระบบกำรติดตำมผลลัพธ์หลังกำรฝึกอบรมทักษะด้ำนภำษำและคอมพิวเตอร์ยังไม่ต่อเนื่อง
4. นโยบำยกำรดำเนินงำนป้องกันกำรเข้ำใช้ระบบเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยยังไม่สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงเต็มที่
5. ค่ำตอบแทนของอำจำรย์ชำวต่ำงชำติน้อย จึงส่งผลให้ขำดอำจำรย์เจ้ำของภำษำในกำรเรียนกำรสอน
6. บุคลำกรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ซึ่งส่งผลต่ออัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกร
รวม
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นาหนัก
0.067
0.067
0.067
0.067
0.065
0.065
0.066
0.067
0.067

0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
0.067
1.00

คะแนน นาหนักคะแนน
4
0.268
4
0.268
4
0.268
4
0.268
4
0.260
4
0.260
3
0.198
4
0.268
3
0.201
2.259
4
3
3
3
4
4

0.268
0.201
0.201
0.201
0.268
0.268
1.407

ปัจจัยภายนอก
โอกาส(Opportunities)
1. นโยบำยภำครัฐส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำไปสู่ Thailand 4.0 ส่งผลให้มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และแหล่งทรัพยำกรกำร

เรียนรู้ที่รองรับกำรให้บริกำร
2. สกอ. มีนโยบำยในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลไปสู่มำตรฐำนในระดับสำกล โดยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด สถำบันอุดมศึกษำทั่วประเทศ
3. สกอ. มีนโยบำยในกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษแก่นักศึกษำและบุคลำกร
4. มหำวิทยำลัยเป็นเครือข่ำยแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภำคของเครือข่ำย Uninet
5. หน่วยงำนภำยนอกให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ทั้งด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรพัฒนำ
บุคลำกร
6. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรที่เข้มแข็งและยั่งยืน
7. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำกขึ้น
รวม
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นาหนัก

คะแนน

นาหนัก

0.085

4

0.340

0.085
0.085
0.085
0.080

4
4
4
4

0.340
0.340
0.340
0.320

0.080
0.085

4
3

0.320
0.255
2.255

อุปสรรค(Threats)
1. มีภัยคุกคำมด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์จำกผู้ไม่ประสงค์ดี
2. กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีผลต่อกำรพัฒนำงำน
3. ผู้ใช้บริกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ขำดควำมตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรดำเนินงำนป้องกันกำรเข้ำใช้ระบบ

เครือข่ำยของมหำวิทยำลัย
4. งบประมำณสนับสนุนลดลง ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. อัตรำกำลังที่ได้รับกำรจัดสรรไม่เป็นไปตำมกรอบอัตรำกำลังของหน่วยงำน
รวม
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0.085
0.085
0.085

4
4
4

0.340
0.340
0.340

0.080
0.080
1.00

3
3

0.240
0.240
1.50

สถานการณ์หรือตาแหน่งทางกลยุทธ์พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกาส (O)
กลยุทธ์เชิงรุ ก

2.255

กลยุทธ์การปรับตัอว
ก



า
ส

จุดแข็ง (S)

2.259

1.407

จุดอ่อน (W)
(

1.50

O
)

กลยุทธ์การชะลอ
ตัว

กลยุทธ์การตัดทอน
อุปสรรค (T)

จุดแข็ง
จุดอ่อน
โอกำส
อุปสรรค

2.259
1.407
2.255
1.50

ตำแหน่งทำงกลยุทธ์กำรพัฒนำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร คือกลยุทธ์แบบ SO strategy
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ส่วนที่ 3 : แผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2565 เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ เพื่อพัฒนำบัณฑิตและท้องถิ่น
พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้
2. ส่งเสริมทักษะทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
3. เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรวิจัย และบริกำรวิชำกำรให้กับท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. กำรพัฒนำแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ให้มีควำมพร้อมต่อกำรให้บริกำร
2. กำรสร้ำงศักยภำพทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิตและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
3. กำรส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรวิจัย และให้บริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ (Goals)
1. สำนักฯ เป็นแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรให้บริกำร
2. สำนักฯ ส่งเสริมบัณฑิตและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยให้มีศักยภำพด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
3. สำนักฯ ส่งเสริมกำรค้นคว้ำ วิจัย และให้บริกำรวิชำกำรที่หลำกหลำยและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของท้องถิ่น
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2561 – 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. กำรพัฒนำแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ให้มี 1.1 สำนักฯ เป็นแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่มี
2.1.1พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ควำมพร้อมต่อกำรให้บริกำร
ประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำร
ภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ให้บริกำร
รูปแบบต่ำงๆ
1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยำกำศในกำรใช้บริกำร
1.1.3 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ให้บริกำรสำรสนเทศ
2. กำรสร้ำงศักยภำพทำงด้ำน
2.1 สำนักฯ ส่งเสริมบัณฑิตและบุคลำกรของ
2.1.1 พัฒนำทักษะด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
มหำวิทยำลัยให้มีศักยภำพด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ 2.1.2 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี
และสำรสนเทศศำสตร์ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
2.1.3 พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
บัณฑิตและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
3. กำรส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรวิจัย
3.1 สำนักฯ ส่งเสริมกำรค้นคว้ำ วิจัย และ
3.1.1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และ
และให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ให้บริกำรวิชำกำรที่หลำกหลำยและตอบสนองต่อ สำรสนเทศศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ควำมต้องกำรของชุมชน
กำรสื่อสำรแก่ชุมชน
3.1.2 ส่งเสริมกำรเพิ่มศักยภำพ/ทักษะด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์ภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรแก่ชุมชน
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ความเชื่อมโยงประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชีวัด ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ให้มีควำมพร้อมต่อกำรให้บริกำร
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สำนักฯ เป็นแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรให้บริกำร
กลยุทธ์ที่ 1.1.1 พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรรูปแบบต่ำงๆ
มาตรการ : 1) จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศรูปแบบต่ำงๆ 2) พัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3) จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 4) จัดหำ ปรับปรุง ระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำร 5) นำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรและกำรให้บริกำร
ที่
1

ตัวชีวัด

นาหนัก เป้า
(ร้อยละ) หมาย
ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดหำ 7
4
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผู้ดาเนินการ
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5 ประเด็นกำรประเมิน
ผู้อำนวยกำร/
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1.มีระบบและกลไกกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ ผูร้ ับผิดชอบ
สอดคล้องกับพันธกิจหน่วยงำน และสอดคล้องตำมควำม โครงกำร
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
2.มีกำรดำเนินงำนตำมระบบกำรจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศ และสอดคล้องตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
3.มีกำรจัดทำฐำนข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด เพื่อควำม
สะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรฯ
4.มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อกำร
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศได้ทันเวลำ มีควำมทันสมัยและ
เพียงพอ
คะแนน
ระดับที่ 1 ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
ระดับที่ 2 ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ระดับที่ 3 ปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 ข้อ
ระดับที่ 4 มีกำรปฏิบตั ิได้ครบทัง้ 4 ข้อ และมีควำม
พึงพอใจในกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ ในระดับมำก
ระดับที่ 5 มีกำรปฏิบตั ิได้ครบทัง้ 4 ข้อ และมีควำม
พึงพอใจในกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศในระดับมำกที่สุด
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โครงการ
เชิงกลยุทธ์
1. โครงกำรพัฒนำสื่อสำรสนเทศ
และทรัพยำกรกำรเรียนรู้
2. โครงกำรพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศระดับบัณฑิตศึกษำ
3. โครงกำรจัดหำสื่อกำรเรียน
กำรสอนภำษำต่ำงประเทศ
4. โครงกำรยกระดับสมรรถนะ
ดิจิทัลสำหรับนักศึกษำเพื่อ
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ

ที่

ตัวชีวัด

นาหนัก เป้า
(ร้อยละ) หมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

5

ผู้ดาเนินการ

โครงการ
เชิงกลยุทธ์

2

ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

7

ค่ำเฉลี่ย 2.51 3.01 3.51 4.01 4.51 ประเด็นกำรประเมิน
4.51
พิจำรณำจำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ระดับที่ 1 ค่ำเฉลีย่ 2.51 -3.00
ระดับที่ 2 ค่ำเฉลีย่ 3.01 -3.50
ระดับที่ 3 ค่ำเฉลีย่ 3.51- 4.00
ระดับที่ 4 ค่ำเฉลีย่ 4.01 – 4.50
ระดับที่ 5 ค่ำเฉลีย่ 4.51 – 5.00

ผู้อำนวยกำร/
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

1. โครงกำรบริหำรงำนศูนย์
คอมพิวเตอร์
2. โครงกำรบริหำรสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. โครงกำรบริหำรศูนย์ภำษำ
4. โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์ตำม
เกณฑ์ (Webometrics)
5. โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์

3

ระดับควำมสำเร็จของกำร
ให้บริกำรระบบเครือข่ำยที่มี
เสถียรภำพ

7

5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ ประเด็นกำรประเมิน
พิจำรณำจำกระบบและกลไกในกำรพัฒนำระบบ
เครือข่ำย โดยมีประเด็นพิจำรณำ ดังนี้
1. มีแผนพัฒนำระบบเครือข่ำย
2. มีกำรกำหนดบุคลำกรทีร่ ับผิดชอบ
3. มีกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำระบบเครือข่ำย
4. มีกำรตรวจและประเมินประสิทธิภำพระบบ
เครือข่ำย
5. นำผลกำรประเมินไปพัฒนำงำนระบบเครือข่ำย

ผู้อำนวยกำร/
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

1. โครงกำรยกระดับสมรรถนะ
ดิจิทัลสำหรับนักศึกษำเพื่อ
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ให้มีควำมพร้อมต่อกำรให้บริกำร
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สำนักฯ เป็นแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรให้บริกำร
กลยุทธ์ที่ 1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยำกำศในกำรใช้บริกำร
มาตรการ :
1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง อำคำรสถำนที่ เพื่อให้เกิดบรรยำกำศในกำรใช้บริกำร
2) จัดบริกำรให้ได้คุณภำพ
ที่

ตัวชีวัด

นาหนัก
(ร้อยละ)

4

ระดับควำมสำเร็จในกำร
เสริมสร้ำงบรรยำกำศแห่ง
กำรเรียนรู้

7

เป้า
หมาย
4
ข้อ

1
1
ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
2
3
4
ข้อ
ข้อ
ข้อ

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผู้ดาเนินการ
โครงการเชิงกลยุทธ์
5
5 ประเด็นกำรประเมิน
ผู้อำนวยกำร/ 1. โครงกำรบริหำรสำนักวิทยบริกำรและ
ข้อ
พิจำรณำจำกระดับควำมสำเร็จในกำร ผู้รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เสริมสร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ โดยมี โครงกำร
2. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้
ประเด็นพิจำรณำ ดังนี้
3. โครงกำรบริหำรงำนศูนย์คอมพิวเตอร์
1. มีแผนงำนโครงกำรเสริมสร้ำง
4. โครงกำรจัดหำครุภณ
ั ฑ์
บรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้
5. โครงกำรบริหำรงำนศูนย์ภำษำ
2. มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบโครงกำร
6. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อกำรเรียนรู้
3. มีกำรดำเนินกำรตำมแผน
ผ่ำนระบบออนไลน์
4. มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
5. มีกำรนำผลกำรประเมิน มำดำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินงำน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ให้มีควำมพร้อมต่อกำรให้บริกำร
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สำนักฯ เป็นแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรให้บริกำร
กลยุทธ์ที่ 1.1.3 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรสำรสนเทศ
มาตรการ :
1) ดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
2) ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ที่

ตัวชีวัด

นาหนัก
(ร้อยละ)

5

ระดับควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินงำนตำมระบบคุณภำพ
มำตรฐำน ISO 9001 : 2015

7

เป้า
หมาย
5 ข้อ

1
1
ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
2
3
4
ข้อ
ข้อ
ข้อ

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
5
5 ประเด็นกำรประเมิน
ข้อ
พิจำรณำจำกระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
ตำมระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 ดังนี้
1. มีแผนกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรนำเกณฑ์
คุณภำพมำตรฐำนสำกลมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
2. มีกำรจัดทำคู่มือคุณภำพและคู่มือปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร
3. มีกำรตรวจประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
4. มีกำรนำผลกำรตรวจประเมินมำปรับปรุงแก้ไข
กำรดำเนินงำน
5. ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001 :
2015
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ผู้ดาเนินการ
ผู้อำนวยกำร/
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงกำรบริหำรสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ที่

ตัวชีวัด

นาหนัก
(ร้อยละ)

6

ร้อยละของบุคลำกรที่จดั ทำ
คู่มือหรือแนวปฏิบตั ิที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำน

7

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผู้ดาเนินการ
หมาย 1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นกำรประเมิน
80
60
70
80
90
100
พิจำรณำจำกจำนวนบุคลำกรสำย
ผู้อำนวยกำร/
สนับสนุนที่มีกำรจัดทำแนวปฏิบัตทิ ี่ดีหรือมี ผู้รับผิดชอบ
คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนเปรียบเทียบกับจำนวน โครงกำร
บุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งหมด 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. โครงกำรบริหำรสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. โครงกำรบริหำรงำนศูนย์ภำษำ
3. โครงกำรบริหำรงำนศูนย์
คอมพิวเตอร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรกำรเรียนรู้ให้มีควำมพร้อมต่อกำรให้บริกำร
เป้าประสงค์ที่ 1.1 สำนักฯ เป็นแหล่งทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรให้บริกำร
กลยุทธ์ที่ 1.1.4 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำงำนและกำรให้บริกำร
มาตรการ :
1) ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริกำรของบุคลำกร
ที่

ตัวชีวัด

นาหนัก
(ร้อยละ)

7

ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรที่มตี ่อคุณภำพกำร
ให้บริกำรของบุคลำกรสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

7

เป้า
หมาย

1
ค่ำเฉลี่ย 2.51
4.51

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3.01

3
3.51

4
4.01

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
5
4.51 ประเด็นกำรประเมิน
พิจำรณำจำกผลกำรสำรวจควำมพึง
พอใจผู้ใช้บริกำร ที่มีต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำรของบุคลำกรสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับที่ 1 ค่ำเฉลีย่ 2.51-3.00
ระดับที่ 2 ค่ำเฉลีย่ 3.01-3.50
ระดับที่ 3 ค่ำเฉลีย่ 3.51-4.00
ระดับที่ 4 ค่ำเฉลีย่ 4.01-4.50
ระดับที่ 5 ค่ำเฉลีย่ 4.51-5.00
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ผู้ดาเนินการ
ผู้อำนวยกำร/
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงกำรบริหำรสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. โครงกำรบริหำรงำนศูนย์ภำษำ
3 โครงกำรบริหำรงำนศูนย์
คอมพิวเตอร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงศักยภำพทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิต
และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สำนักฯ ส่งเสริมบัณฑิตและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยให้มีศักยภำพด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร
กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนำทักษะด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
มาตรการ :
1) ส่งเสริมและพัฒนำทักษะด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
ที่

ตัวชีวัด

นาหนัก
(ร้อยละ)

8

ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรที่มตี ่อกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนบรรณำรักษศำสตร์
และสำรสนเทศศำสตร์

7

เป้า
หมาย 1
ค่ำเฉลี่ย 2.51
4.51

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
3.01 3.51 4.01

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผู้ดาเนินการ
โครงการเชิงกลยุทธ์
5
4.51 ประเด็นกำรประเมิน
พิจำรณำจำกผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ ผู้อำนวยกำร/
1. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้
ผู้ใช้บริกำรที่มตี ่อกำรพัฒนำทักษะด้ำน
ผูร้ ับผิดชอบ แหล่งเรียนรู้
บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
โครงกำร
2. โครงกำรแข่งขันทักษะกำรรู้
ระดับที่ 1 ค่ำเฉลีย่ 2.51 -3.00
สำรสนเทศสของนักศึกษำ
ระดับที่ 2 ค่ำเฉลีย่ 3.01 -3.50
ระดับที่ 3 ค่ำเฉลีย่ 3.51- 4.00
ระดับที่ 4 ค่ำเฉลีย่ 4.01 – 4.50
ระดับที่ 5 ค่ำเฉลีย่ 4.51 – 5.00
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงศักยภำพทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิต
และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สำนักฯ มีศักยภำพทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่ส่งเสริมคุณภำพบัณฑิตและ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์ที่ 2.1.2 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
มาตรการ :
1) พัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
2) สอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
ที่

ตัวชีวัด

นาหนัก
(ร้อยละ)

9

ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ ด้รับกำร
พัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศ

6

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
หมาย 1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นกำรประเมิน
50
40
45
50
55
60
พิจำรณำจำกจำนวนบุคลำกรที่ได้รับ
กำรพัฒนำทักษะและกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศ
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ผู้ดาเนินการ
ผู้อำนวยกำร/
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงกำรจัดหำบุคลำกรด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ
2. โครงกำรพัฒนำ
ภำษำต่ำงประเทศสำหรับ
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย
3. โครงกำรจัดสอบวัดมำตรฐำน
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศสำหรับ
นักศึกษำและบุคลำกร

ที่

ตัวชีวัด

นาหนัก
(ร้อยละ)

10 ร้อยละของบุคลำกรที่มี
สมรรถนะตำมเกณฑ์ที่กำหนด

6

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
หมาย 1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นกำรประเมิน
50
40
45
50
55
60
พิจำรณำจำกร้อยละของบุคลำกรที่มี
สมรรถนะตำมเกณฑ์ที่กำหนด
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ผู้ดาเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ์

ผู้อำนวยกำร/
1. โครงกำรจัดหำบุคลำกรด้ำน
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ภำษำต่ำงประเทศ
2. โครงกำรพัฒนำ
ภำษำต่ำงประเทศสำหรับ
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย
3. โครงกำรจัดสอบวัดมำตรฐำน
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศสำหรับ
นักศึกษำและบุคลำกร

ที่

ตัวชีวัด

นาหนัก
(ร้อยละ)

11 ร้อยละของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีปสี ุดท้ำยที่ผ่ำนใน
ระดับ A2 ตำมมำตรฐำน CEFR
หรือมำตรฐำนอื่นๆ ที่เทียบเท่ำ

6

เป้า
หมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผู้ดาเนินการ
โครงการเชิงกลยุทธ์
1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นกำรประเมิน
50
30
40
50
60
70
พิจำรณำจำกจำนวนร้อยละของ
ผู้อำนวยกำร/
1. โครงกำรจัดหำบุคลำกรด้ำน
นักศึกษำระดับปริญญำตรีปีสดุ ท้ำยที่ผ่ำนใน ผูร้ ับผิดชอบโครงกำร ภำษำต่ำงประเทศ
ระดับ A2 ตำมมำตรฐำน CEFR หรือ
2. โครงกำรอบรม
มำตรฐำนอื่นๆ ที่เทียบเท่ำ
ภำษำต่ำงประเทศสำหรับ
นักศึกษำ
3. โครงกำรแข่งขันทักษะ
ภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำ
4. โครงกำรจัดสอบวัดมำตรฐำน
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศสำหรับ
นักศึกษำและบุคลำกร
5. โครงกำรจัดสอบ TOEIC
สำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำแพงเพชร
6. โครงกำรค่ำยภำษำอังกฤษ
สำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำแพงเพชร
7. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
ด้ำนภำษำอังกฤษในศตวรรษที่
21 สำหรับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงศักยภำพทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิต
และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สำนักฯ มีศักยภำพทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่ส่งเสริมคุณภำพบัณฑิตและ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์ที่ 2.1.3 พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มาตรการ :
1) ส่งเสริมให้เกิดทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 2) สอบวัดมำตรฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ที่

ตัวชีวัด

นาหนัก เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
(ร้อยละ) หมาย 1
2
3
4
5
12 ร้อยละของนักศึกษำและ
6
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
บุคลำกรทีไ่ ด้รบั กำรพัฒนำเพื่อ
3
1
2
3
4
5
เพิ่มศักยภำพทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผู้ดาเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ์

ประเด็นกำรประเมิน
พิจำรณำจำกจำนวน
ผู้อำนวยกำร/ 1. โครงกำรบริหำรงำนศูนย์คอมพิวเตอร์
นักศึกษำ และบุคลำกรของ
ผูร้ ับผิดชอบ 2. โครงกำรสอบวัดมำตรฐำนควำมรู้
มหำวิทยำลัยที่ได้รับกำรพัฒนำ โครงกำร
ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำกสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในปี
กำรศึกษำต่อจำนวนนักศึกษำและ
บุคลำกรทั้งหมดของมหำวิทยำลัย

ที่

ตัวชีวัด

นาหนัก
(ร้อยละ)

13 ร้อยละของนักศึกษำปีสุดท้ำยที่
สอบผ่ำนเกณฑ์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมที่มหำวิทยำลัย
กำหนด

6

เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผู้ดาเนินการ
หมาย 1
2
3
4
5
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ประเด็นกำรประเมิน
80
70
75
80
85
90
พิจำรณำจำกจำนวนนักศึกษำปีสดุ ท้ำยที่ผ่ำน ผู้อำนวยกำร/
กำรสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและผ่ำนตำม ผูร้ ับผิดชอบ
เกณฑ์มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยกำหนด ต่อจำนวน โครงกำร
นักศึกษำปีสุดท้ำยทั้งหมดที่เข้ำสอบ แสดงใน
รูปแบบร้อยละ
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โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงกำรบริหำรงำนศูนย์
คอมพิวเตอร์
2. โครงกำรสอบวัดมำตรฐำน
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน
คอมพิวเตอร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรวิจัย และให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สำนักฯ ส่งเสริมกำรค้นคว้ำ วิจัย และให้บริกำรวิชำกำรที่หลำกหลำยและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เสริมสร้ำงโอกำสในกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำต่ำงประเทศ บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแก่ชุมชน
มาตรการ :

1) จัดบริกำรแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรค้นคว้ำ วิจัย
2) จัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรด้ำนภำษำต่ำงประเทศ บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ที่

ตัวชีวัด

14 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

เป้า
(ร้อยละ) หมาย
1
5
ค่ำเฉลี่ย 2.51
4.51

นาหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
3.01 3.51 4.01

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
5
4.51 ประเด็นกำรประเมิน
พิจำรณำจำกผลกำรสำรวจควำมพึง
พอใจของผู้รับบริกำรวิชำกำรแก่สงั คม
ระดับที่ 1 ค่ำเฉลีย่ 2.51 -3.00
ระดับที่ 2 ค่ำเฉลีย่ 3.01 -3.50
ระดับที่ 3 ค่ำเฉลีย่ 3.51- 4.00
ระดับที่ 4 ค่ำเฉลีย่ 4.01 – 4.50
ระดับที่ 5 ค่ำเฉลีย่ 4.51 – 5.00
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ผู้ดาเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธ์

ผู้อำนวยกำร/ 1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนวิทยบริกำร
ผู้รับผิดชอบ 2. โครงกำรแข่งขันภำษำอังกฤษออนไลน์
โครงกำร
สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำ
3. โครงกำรให้บริกำรภำษำอังกฤษ
ออนไลน์สำหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษำช่วงชั้นที่ 2

ที่

ตัวชีวัด

นาหนัก
(ร้อยละ)

15 ระดับควำมสำเร็จของกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม

5

เป้า
หมาย 1
4 ข้อ 1 ข้อ

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ

คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผู้ดาเนินการ
5
5 ข้อ ประเด็นกำรประเมิน
พิจำรณำจำกระดับควำมสำเร็จของกำร
ผู้อำนวยกำร/
เสริมสร้ำงศักยภำพกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดย ผู้รับผิดชอบ
มีประเด็นพิจำรณำ ดังนี้
โครงกำร
1. กำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้ำหมำยของกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมโดยมีควำมร่วมมือ
ระหว่ำงคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ
2. จัดทำแผนบริกำรวิชำกำรโดยมีส่วนร่วมจำก
ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยที่กำหนดในข้อ 1
3. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยได้รับกำร
พัฒนำและมีควำมเข้มแข็งที่มีหลักฐำนที่ปรำกฎ
ชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์กำรเป้ำหมำยดำเนินกำร
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
5. สถำบันสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำชุมชนหรือ
องค์กำรเป้ำหมำย
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โครงการเชิงกลยุทธ์
1. โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ด้ำนวิทยบริกำร
2. โครงกำรแข่งขัน
ภำษำอังกฤษออนไลน์
สำหรับนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษำ
3. โครงกำรให้บริกำร
ภำษำอังกฤษออนไลน์
สำหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษำช่วงชั้นที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมกำรค้นคว้ำ วิจัย และให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สำนักฯ ส่งเสริมกำรค้นคว้ำ วิจัย และให้บริกำรวิชำกำรที่หลำกหลำยและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3.1.2 ส่งเสริมกำรเพิ่มศักยภำพ/ทักษะด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแก่ชุมชน
มาตรการ :

1) พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนเพื่อสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ที่

ตัวชีวัด

16 จำนวนหน่วยงำน/ชุมชนที่
ได้รับกำรส่งเสริมกำรเพิ่ม

ศักยภำพ/ทักษะด้ำน
บรรณำรักษศำสตร์และ
สำรสนเทศศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรแก่ชุมชน

นาหนัก เป้า
เกณฑ์การให้คะแนน
คาอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผู้ดาเนินการ
โครงการเชิงกลยุทธ์
(ร้อยละ) หมาย 1
2
3
4
5
5
10
1
2-4
5-7 8-10 มำกกว่ำ ประเด็นกำรประเมิน
ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน 10
พิจำรณำจำกจำนวนหน่วยงำน/ชุมชนที่ ผู้อำนวยกำร/ 1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
ชุมชน ได้รับกำรส่งเสริมกำรเพิ่มศักยภำพ/ทักษะ ผู้รับผิดชอบ
วิทยบริกำร
ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศ โครงกำร
2. โครงกำรแข่งขันภำษำอังกฤษ
ศำสตร์ภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยี
ออนไลน์สำหรับนักเรียนใน
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรแก่ชุมชน
ระดับมัธยมศึกษำ
1. จำนวน 1 หน่วยงำน/ชุมชน
3. โครงกำรให้บริกำรภำษำอังกฤษ
2. จำนวน 2 - 4 หน่วยงำน/ชุมชน
ออนไลน์สำหรับนักเรียนใน
3. จำนวน 5 - 7 หน่วยงำน/ชุมชน
ระดับประถมศึกษำช่วงชั้นที่ 2
4. จำนวน 8 - 10 หน่วยงำน/ชุมชน
5. มำกกว่ำ 10 หน่วยงำน/ชุมชน
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แผนทีก่ ลยุทธ์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชีวัด
วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและชุมชน
พันธกิจ

1.สนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้

2. ส่งเสริมทักษะทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

1. กำรพัฒนำแหล่งทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ให้มีควำมพร้อมต่อกำรให้บริกำร

2. กำรสร้ำงศักยภำพทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อ
พัฒนำคุณภำพบัณฑิตและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย

เป้ำ
ประสงค์

1. สำนักฯ เป็นแหล่งทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพในกำร
สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรให้บริกำร

2. สำนักฯ ส่งเสริมบัณฑิตและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยให้มีศักยภำพ
ด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

3. สำนักฯ ส่งเสริมกำรค้นคว้ำ วิจัย และให้บริกำร
วิชำกำรที่หลำกหลำยและตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของชุมชน

กลยุทธ์ 1 พัฒนำทักษะด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศ
ศำสตร์
กลยุทธ์ 2 พัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
กลยุทธ์ 3 พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรแก่ชุมชน
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมกำรเพิ่มศักยภำพ/ทักษะด้ำน
บรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์
ภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรแก่ชุมชน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ 1 พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรรูปแบบต่ำงๆ
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบรรยำกำศในกำรใช้
บริกำร
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรให้บริกำรสำรสนเทศ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1-7

ตัวชี้วัดที่ 8-13

รายละเอียดตัวชีวัดเพิม่ เติม
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3. กำรเสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรวิจยั
และบริกำรวิชำกำรให้กับชุมชน
3. กำรส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ กำรวิจยั และ
ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 14-16

ตัวชีวัดที่ 10 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด
1. พิจำรณำจำกจำนวนบุคลำกรที่มีสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่กำหนดเปรียบเทียบกับจำนวนบุคลำกรประจำทั้งหมด แสดงผล เป็นร้อยละ (แจงนับตำมปีงบประมำณ)
2. บุคลำกรที่มีสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่กำหนด หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย และพนักงำนรำชกำรสำยสนับสนุน ทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่นับรวมบุคลำกรที่
ลำศึกษำต่อ ที่มีสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยกำหนด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ บุคลำกรที่มีอำยุงำนตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป มีสมรรถนะ ดังนี้
1) มีคะแนนกำรประเมินสมรรถนะหลัก (กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ กำรบริกำรที่ดี กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง ชอบ
ธรรมและจริยธรรม และกำรทำงำนเป็นทีม) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 9
2) ได้รับกำรพัฒนำตนเองด้ำนควำมรู้ ทักษะและพฤติกรรม ไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมงต่อปี
3) ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มหำวิทยำลัยกำหนด
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ บุคลำกรที่มีอำยุงำนพร้อมเข้ำสู่ระดับตำแหน่งชำนำญกำร มีสมรรถนะ ดังนี้
1) มีคะแนนกำรประเมินสมรรถนะหลัก (กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ กำรบริกำรที่ดี กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม และกำรทำงำนเป็นทีม) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 12
2) ได้รับกำรพัฒนำตนเองด้ำนควำมรู้ ทักษะและพฤติกรรม ไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมงต่อปี
3) ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มหำวิทยำลัยกำหนด
4) มีกำรพัฒนำตนเองเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิชำชีพเฉพำะไม่ต่ำกว่ำระดับชำนำญกำร
3. เกณฑ์มำตรฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หมำยถึง สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนทักษะควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติหรือนำนำชำติ เช่น มำตรฐำนฝีมือแรงงำนด้ำนคอมพิวเตอร์
สูตรคานวณ
จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่กำหนด
X 100
จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
ร้อยละ 40

2 คะแนน
ร้อยละ 45

3 คะแนน
ร้อยละ 50
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4 คะแนน
ร้อยละ 55

5 คะแนน
ร้อยละ 60

ตัวชีวัดที่ 11 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านในระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า
1. พิจำรณำจำกผลกำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับปริญญำตรีปีสุดท้ำยที่สอบผ่ำนในระดับไม่ต่ำกว่ำ A2 ตำมมำตรฐำน CEFR หรือมำตรฐำน
อื่นๆ ที่เทียบเท่ำ โดยแสดงผลเป็นร้อยละ ทั้งนี้ ไม่รวมผลดำเนินงำนของคณะครุศำสตร์
2. กรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่เป็นสำกล (The Common European Framwork of Reference for Languages : CEFR) หมำยถึง กรอบ
อ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่เป็นสำกลที่มุ่งเน้นในกำรพัฒนำ “ทักษะกำรใช้ ภำษำ (English Proficiency)” ได้แบ่งควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษออกเป็น 6
ระดับ ดังนี้
A1 ผู้เรียนสำมำรถใช้และเข้ำใจประโยคง่ำยๆ ในชีวิตประจำวัน สำมำรถแนะนำตัวเอง ผู้อื่น ทั้งยังสำมำรถตั้งคำถำม เกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เข้ำอยู่ไหน รู้จักใคร
บ้ำง มีอะไรบ้ำงและตอบคำถำมเหล่ำนี้ ได้ ทั้งยังสำมำรถเข้ำใจบทสนทนำเมื่อคู่ สนทนำพูดช้ำชัดเจน
A2 ผู้เรียนสำมำรถใช้และเข้ำใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลำง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว กำรจัดจ่ำยใช้ สอย สถำนที่ ภูมิศำสตร์ กำรทำงำน และ
สำมำรถสื่อสำรในประโยคในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และกำรใช้ชีวิตประจำวัน สำมำรถบรรยำยควำมฝัน ควำมคำดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่จำเป็นต้อง
ใช้
B1 ผู้เรียนสำมำรถพูด เขียน และจับใจควำมสำคัญของข้อควำมทั่วๆ ไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยหรือสนใจ เช่น กำรทำงำน โรงเรียน เวลำว่ ำง ฯลฯ สำมำรถ
จัดกำรกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงในประเทศที่ใช้ภำษำได้ สำมำรถบรรยำยประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมฝัน ควำมหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้
B2 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำในระดับดี สำมำรถใช้ภำษำ พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่องอย่ำงถูกต้อง คล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสำมำรถจะอ่ำนและทำควำม
เข้ำใจบทควำมที่มีเนื้อหำยำกขึ้นได้
C1 ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจข้อควำมยำวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลำกหลำย และเข้ำใจควำมแฝงได้ สำมำรถแสดงควำมคิด ควำมรู้สึกของตนได้อย่ำงเป็ นธรรมชำติ
โดยไม่ต้องหยุดคิดหำคำศัพท์ สำมำรถใช้ภำษำทั้งในด้ำนสังคม กำรทำงำน หรือด้ำน กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถพูดและเขียนข้อควำมที่ซับซ้อนได้อย่ำง
ชัดเจนและถูกต้องตำมโครงสร้ำงไวยกรณ์ พร้อมทั้งสำมำรถใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่ำงถูกต้อง
C2 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำได้อย่ำงดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้ำของภำษำ สำมำรถใช้ภำษำมำตรฐำนได้อย่ำง สละสลวย ถูกต้องตำมจุดประสงค์ที่จะสื่อสำรได้
ดี สำมำรถอ่ำนบทควำมที่เป็นภำษำต้นฉบับ (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนวรรณกรรม) ได้เข้ำใจ สำมำรถและเลือกใช้ภำษำสำหรับพูดและเขียนได้อย่ำงเหมำะสม
สูตรคานวณ
จำนวนนักศึกษำปีสุดท้ำยที่สอบผ่ำนในระดับไม่ต่ำกว่ำ A2
ตำมมำตรฐำน CEFR หรือมำตรฐำนอื่นๆ ที่เทียบเท่ำ
X 100
จำนวนนักศึกษำปีสุดท้ำยทั้งหมด
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เกณฑ์การให้คะแนน
1 คะแนน
ร้อยละ 10

2 คะแนน
ร้อยละ 15

3 คะแนน
ร้อยละ 20
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4 คะแนน
ร้อยละ 25

5 คะแนน
ร้อยละ 30

