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แผนปฏิบัติราชการประจำป1งบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติความเป,นมาหน/วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป=นหน?วยงานตามโครงสรCางการบริหารงานตามกฎกระทรวงจัดตั้งส?วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เกิดจากการรวมหน?วยงาน 2 หน?วยงาน ไดCแก? สำนักวิทยบริการและสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้งสองหน?วยงานเป=นหน?วยงานที่
ใหCบริการสารสนเทศ และอำนวยความสะดวกในการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มก?อตั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 และในปW
การศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายใหCศูนยZภาษามาสังกัดภายใตCสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป[จจุบันสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจในการบริหารและจัดการระบบงาน หCองสมุด เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยดCานการจัด
การศึกษา การวิจัย การพัฒนาการเรียน การสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแก?สังคมและเป=นแหล?งเรียนรูCของสังคม โดยมีพื้นที่การใหCบริการ
ประกอบดCวย 3 อาคาร ไดCแก? 1) อาคารบรรณราชนครินทรZ เป=นอาคาร 4 ชั้น ใหCบริการสื่อสิ่งพิมพZ 2) อาคารโสตทัศนวัสดุ ใหCบริการสื่ออิเล็กทรอนิกสZ อินเทอรZเน็ต หCอง
ฉาย หCองประชุม และหCองสตูดิโอ 3) อาคารศูนยZภาษาและคอมพิวเตอรZ เป=นอาคาร 9 ชั้น ประกอบดCวย หCองปฏิบัติการคอมพิวเตอรZ หCองปฏิบัติการทางดCานภาษา หCอง
ประชุม และหCองสมุดประจำศูนยZภาษา มีเครือข?ายความร?วมมือกับหน?วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการเรียนรูCและใหCบริการวิชาการแก?ชุมชน ในทCองถิ่นทั้งภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งการใชCทรัพยากรร?วมกันภายในมหาวิทยาลัย
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ส"วนที่ 1 : บทนำ
1. โครงสร#างการบริหารงาน
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2. โครงสร#างองค2กร
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ส1วนที่ 2 : ผลการวิเคราะห<ป=จจัยสภาพแวดลDอม ศักยภาพ (SWOT Analysis)
จากผลการดำเนินงานในรอบปWที่ผ?านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดCทบทวนผลการดำเนินงาน โดยไดCวิเคราะหZผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปWงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการดำเนินงานดCานต?างๆ ที่เกี่ยวขCอง เพื่อวางแผนยุทธศาสตรZในการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ใน
ปWงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ?านกระบวนการมีส?วนร?วม ผลการวิเคราะหZป[จจัยสภาพแวดลCอม (SWOT Analysis) มีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรูCที่หลากหลายและทันสมัย
2. มีระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะดCานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหCแก?

จุดอ4อน (Weakness)
1. มีจำนวนบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางดCานบรรณารักษศาสตรZ
ดCานภาษาและดCานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงาน ไม?

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. มีการบริการวิชาการดCานบรรณารักษศาสตรZ ดCานภาษา และดCานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอบสนองต?อความตCองการของทCองถิ่น

เพียงพอกับภาระงาน
2. ค?าตอบแทนของอาจารยZชาวต?างชาตินCอย จึงส?งผลใหCขาด
อาจารยZเจCาของภาษาในการเรียนการสอน

4. มีตCนทุนสาธารณูปโภคการบริหารจัดการดCานระบบเครือข?ายและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ

3. บุคลากรส?วนใหญ?เป=นลูกจCางชั่วคราว ซึ่งส?งผลต?ออัตราการคงอยู?
ของบุคลากร

5. มีระบบเครือข?าย ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่มีเสถียรภาพสูง
6. มีแหล?งจัดเก็บขCอมูลสารสนเทศขนาดใหญ?ที่รองรับการใหCบริการผ?านระบบ

4. ขาดแผนในการดำเนินงานดCานการจัดหารายไดCใหCแก?หน?วยงาน
5. ขาดการประชาสัมพันธZดCานความเขCาใจในการใชCเครือข?ายแก?

เครือข?ายอย?างเพียงพอ
7. มีความร?วมมือในรูปเครือข?ายกับหน?วยงานภายนอก จึงทำใหCเกิดการพัฒนา
ทรัพยากร การใชCทรัพยากรและบุคลากรร?วมกัน

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
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8. ไดCรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
9. มีการใชCซอฟทZแวรZที่มีลิขสิทธิ์ถูกตCองตามกฎหมาย
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายภาครัฐส?งเสริมใหCมีการพัฒนาไปสู? Thailand 4.0 ส?งผลใหCมีการพัฒนา

อุปสรรค (Threats)
1. มีภัยคุกคามดCานเครือข?ายคอมพิวเตอรZจากผูCไม?ประสงคZดี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหล?งทรัพยากรการเรียนรูCที่รองรับ
การใหCบริการ
2. อว.ใหCความสำคัญ โดยมีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ

2. ผูCใชCบริการเครือข?ายคอมพิวเตอรZขาดความตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดจากการไม?ปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินงาน
ปƒองกันการเขCาใชCระบบเครือข?ายของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป=นโอกาสในการพัฒนาทักษะดCานดิจิทัลใหCแก?
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. งบประมาณสนับสนุนลดลง ส?งผลกระทบต?อการดำเนินงานของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. อว. มีนโยบายในการพัฒนาฐานขCอมูลไปสู?มาตรฐานในระดับสากล โดยความ
ร?วมมือระหว?างหCองสมุด สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

4. อัตรากำลังที่ไดCรับการจัดสรรไม?เป=นไปตามกรอบอัตรากำลังของ
หน?วยงาน

4. อว. มีนโยบายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก?นักศึกษาและบุคลากร (IT)
5. มหาวิทยาลัยเป=นเครือข?ายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาคของเครือข?าย Uninet
6. หน?วยงานภายนอกใหCความร?วมมือในการดำเนินกิจกรรมดCานเทคโนโลยี

5. ผลกระทบจากการแพร?ระบาดของไวรัส Covid-19 ส?งผลต?อการ
ดำเนินงานของหน?วยงาน

สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งดCานทรัพยากรสารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร
7. มีเครือข?ายความร?วมมือทางวิชาการที่เขCมแข็งและยั่งยืน
8. ความกCาวหนCาทางเทคโนโลยีส?งผลใหCผูCใชCบริการมีความตCองการใชCทรัพยากรใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสZมากขึ้น
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9. การจัดการเรียนการสอนและการใหCบริการในรูปแบบ (New normal) ตาม
นโยบายของรัฐบาล
10. การเปลี่ยนแปลงทางดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรCางโอกาสใหC
บุคลากรไดCพัฒนาทักษะดCานดิจิทัล
จุดแข็ง(Strengths)
1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรูCที่หลากหลายและทันสมัย
2. มีระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะดCานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหCแก?นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย
3. มีการบริการวิชาการดCานบรรณารักษศาสตรZ ดCานภาษา และดCานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต?อความตCองการ
ของทCองถิ่น
4. มีตCนทุนสาธารณูปโภคการบริหารจัดการดCานระบบเครือข?ายและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5. มีระบบเครือข?าย ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยที่มีเสถียรภาพ
6. มีแหล?งจัดเก็บขCอมูลสารสนเทศขนาดใหญ?ที่รองรับการใหCบริการผ?านระบบเครือข?ายอย?างเพียงพอ
7. มีความร?วมมือในรูปเครือข?ายกับหน?วยงานภายนอก จึงทำใหCเกิดการพัฒนาทรัพยากร การใชCทรัพยากรและบุคลากร
ร?วมกัน
8. ไดCรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015
9. มีการใชCซอฟทZแวรZที่มีลิขสิทธิ์ถูกตCองตามกฎหมาย
รวม

-7-

น้ำหนัก

คะแนน

น้ำหนักคะแนน

0.055

4.750

0.261

0.065

5.000

0.325

0.052

4.750

0.247

0.075
0.082
0.075

4.750
4.750
4.750

0.356
0.390
0.356

0.066

4.500

0.297

0.091
0.09
0.651

5.000
4.750

0.455
0.428
3.115

จุดอ?อน(Weakness)
1. มีจำนวนบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางดCานบรรณารักษศาสตรZ ดCานภาษาและดCานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

ปฏิบัติงาน ไม?เพียงพอกับภาระงาน
2. ค?าตอบแทนของอาจารยZชาวต?างชาตินCอย จึงส?งผลใหCขาดอาจารยZเจCาของภาษาในการเรียนการสอน
3. บุคลากรส?วนใหญ?เป=นลูกจCางชั่วคราว ซึ่งส?งผลต?ออัตราการคงอยู?ของบุคลากร
4. ขาดแผนในการดำเนินงานดCานการจัดหารายไดCใหCแก?หน?วยงาน
5. ขาดการประชาสัมพันธZดCานความเขCาใจในการใชCเครือข?ายแก?นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร

0.055

5.000

0.275

0.065
0.065
0.079

4.750
5.000
5.000

0.309
0.325
0.395

0.085

4.750

0.404

รวม

0.349

โอกาส(Opportunities)

น้ำหนัก

คะแนน

น้ำหนัก

0.072

5.000

0.360

0.075

5.000

0.375

0.065

5.000

0.325

0.074
0.068

5.000
5.000

0.370
0.340

0.048

5.000

0.240

1. นโยบายภาครัฐส?งเสริมใหCมีการพัฒนาไปสู? Thailand 4.0 ส?งผลใหCมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และแหล?งทรัพยากรการเรียนรูCที่รองรับการใหCบริการ
2. อว.ใหCความสำคัญ โดยมีนโยบายและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป=น
โอกาสในการพัฒนาทักษะดCานดิจิทัลใหCแก?นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. อว. มีนโยบายในการพัฒนาฐานขCอมูลไปสู?มาตรฐานในระดับสากล โดยความร?วมมือระหว?างหCองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
4. อว. มีนโยบายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก?นักศึกษาและบุคลากร (IT)
5. มหาวิทยาลัยเป=นเครือข?ายแกนหลัก (Node) ระดับภูมิภาคของเครือข?าย Uninet
6. หน?วยงานภายนอกใหCความร?วมมือในการดำเนินกิจกรรมดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งดCานทรัพยากร
สารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร
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1.708

7. มีเครือข?ายความร?วมมือทางวิชาการที่เขCมแข็งและยั่งยืน

4.750
4.750
5.000
5.000

รวม

0.035
0.042
0.062
0.055
0.596

0.166
0.200
0.310
0.275
2.961

อุปสรรค(Threats)

น้ำหนัก

คะแนน

น้ำหนัก

0.085
0.064

4.750
5.000

0.404
0.320

0.064

5.000

0.320

0.055
0.071
0.065
0.404

5.000
5.000
5.000

0.275
0.355
0.325
1.999

8. ความกCาวหนCาทางเทคโนโลยีส?งผลใหCผูCใชCบริการมีความตCองการใชCทรัพยากรในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสZมากขึ้น
9. การจัดการเรียนการสอนและการใหCบรการในรูปแบบ (New normal) ตามนโยบายของรัฐบาล
10. การเปลี่ยนแปลงทางดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรCางโอกาสใหCบุคลากรไดCพัฒนาทักษะดCานดิจิทัล

1. มีภัยคุกคามดCานเครือข?ายคอมพิวเตอรZจากผูCไม?ประสงคZดี
2. การเปลี่ยนแปลงอย?างรวดเร็วทางดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลต?อการพัฒนางาน
3. ผูCใชCบริการเครือข?ายคอมพิวเตอรZขาดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการไม?ปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินงาน

ปƒองกันการเขCาใชCระบบเครือข?ายของมหาวิทยาลัย
4. งบประมาณสนับสนุนลดลง ส?งผลกระทบต?อการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. อัตรากำลังที่ไดCรับการจัดสรรไม?เป=นไปตามกรอบอัตรากำลังของหน?วยงาน
6. ผลกระทบจากการแพร7ระบาดของไวรัส Covid –19 ส7งผลต7อการดำเนินงานของหน7วยงาน
รวม
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สถานการณ<หรือตำแหน1งทางกลยุทธ<พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดแข็ง (Strengths)
อุปสรรค (Threats)
จุดอ?อน (Weaknesses)
โอกาส (Opportunities)

ตำแหน?งทางกลยุทธZการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คือกลยุทธZแบบ SO strategy
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3.115
1.999
1.708
2.961

ส1วนที่ 3 : แผนกลยุทธ<ประจำป^งบประมาณ 2561 – 2565 เพื่อถ1ายทอดสู1แผนปฏิบัติราชการ ประจำป^งบประมาณ 2565
วิสัยทัศนL
เป=นแหล?งทรัพยากรการเรียนรูCที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและทCองถิ่น
พันธกิจ (Mission)
1. สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูC
2. ส?งเสริมทักษะทางดCานบรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ ดCานภาษาต?างประเทศ และดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. เสริมสรCางโอกาสทางการศึกษาคCนควCา การวิจัย และบริการวิชาการใหCกับทCองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรL
1. การพัฒนาแหล?งทรัพยากรการเรียนรูCใหCมีความพรCอมต?อการใหCบริการ
2. การสรCางศักยภาพทางดCานบรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ ดCานภาษาต?างประเทศ
ดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. การส?งเสริมการศึกษาคCนควCา การวิจัย และใหCบริการวิชาการแก?ชุมชน
เปSาประสงคL (Goals)
1. สำนักฯ เป=นแหล?งทรัพยากรการเรียนรูCที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรูCและการใหCบริการ
2. สำนักฯ ส?งเสริมบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหCมีศักยภาพดCานบรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ ดCานภาษาต?างประเทศ ดCานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
3. สำนักฯ ส?งเสริมการคCนควCา วิจัย และใหCบริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต?อความตCองการของทCองถิ่น
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร2 เปCาประสงค2 กลยุทธ2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปZงบประมาณ 2561 – 2565
ประเด็นยุทธศาสตรL
เปSาประสงคL
กลยุทธL
1. การพัฒนาแหล?งทรัพยากรการเรียนรูCใหCมี 1.1 สำนักฯ เป=นแหล?งทรัพยากรการเรียนรูCที่มี
1.1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและแหล?งเรียนรูCดCาน
ความพรCอมต?อการใหCบริการ
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรูCและการ ภาษาต?างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบ
ใหCบริการ
ต?างๆ
1.1.2 ส?งเสริมสนับสนุนใหCเกิดบรรยากาศในการใชCบริการ
1.1.3 ส?งเสริมและพัฒนาศักยภาพดCานการบริหารจัดการและการ
ใหCบริการสารสนเทศ
2. การสรCางศักยภาพทางดCาน
2.1 สำนักฯ ส?งเสริมบัณฑิตและบุคลากรของ
2.1.1 พัฒนาทักษะดCานบรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ
บรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ
มหาวิทยาลัยใหCมีศักยภาพดCานบรรณารักษศาสตรZ 2.1.2 พัฒนาทักษะดCานภาษาต?างประเทศ
ดCานภาษาต?างประเทศ ดCานเทคโนโลยี
และสารสนเทศศาสตรZ ดCานภาษาต?างประเทศ
2.1.3 พัฒนาทักษะดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
3. การส?งเสริมการศึกษาคCนควCา การวิจัย
3.1 สำนักฯ ส?งเสริมการคCนควCา วิจัย และ
3.1.1 ส?งเสริมการบริการวิชาการดCานบรรณารักษศาสตรZและ
และใหCบริการวิชาการแก?ชุมชน
ใหCบริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต?อ สารสนเทศศาสตรZ ภาษาต?างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความตCองการของชุมชน
การสื่อสารแก?ชุมชน
3.1.2 ส?งเสริมการเพิ่มศักยภาพ/ทักษะดCานบรรณารักษศาสตรZ
และสารสนเทศศาสตรZภาษาต?างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแก?ชุมชน
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ความเชื่อมโยงประเด็น ยุทธศาสตร< เปfาประสงค< กลยุทธ< และตัวชี้วัด ประจำป^ 2565
ประเด็นยุทธศาสตรLที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูCใหCมีความพรCอมต?อการใหCบริการ
เปSาประสงคLที่ 1.1 สำนักฯ เป=นแหล?งทรัพยากรการเรียนรูCที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรูCและการใหCบริการ
กลยุทธLที่ 1.1.1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและแหล?งเรียนรูCดCานภาษาต?างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบต?างๆ
มาตรการ : 1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต?างๆ 2) พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสZ 3) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑZ สนับสนุนแหล?งเรียนรูCดCานภาษาต?างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 4) จัดหา ปรับปรุง ระบบเครือข?ายและการสื่อสาร 5) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชCในการบริหารและการใหCบริการ
ที่
1

ตัวชี้วัด

น้ำหนัก เปSา
(ร#อยละ) หมาย
ระดับความสำเร็จในการจัดหา 6
4
ทรัพยากรสารสนเทศ
ขRอ

1
1
ขRอ

เกณฑWการใหYคะแนน
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผูYดำเนินการ
2
3
4
5
2
3
4
5 ประเด็นการประเมิน
ผูRอำนวยการ/
ขRอ ขRอ ขRอ ขRอ 1. มีระบบและกลไกการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
ผูRรับผิดชอบ
สอดคลRองกับพันธกิจหน7วยงาน และสอดคลRองตาม
โครงการ
ความตRองการของผูRใชRบริการ
2. มีการดำเนินงานตามระบบการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ และสอดคลRองตามความตRองการของ
ผูRใชRบริการ
3. มีการจัดทำฐานขRอมูลทรัพยากรหRองสมุด เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการเขRาถึงทรัพยากรฯ
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูRใชRบริการต7อการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศไดRทันเวลา มีความทันสมัยและ
เพียงพอ
คะแนน
ระดับที่ 1 มีการปฏิบัติตาม ขRอ 1
ระดับที่ 2 มีการปฏิบัตติ าม ขRอ1 - 2
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โครงการ
เชิงกลยุทธW
1. โครงการบริหารสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ดRานดิจิทัล
3. โครงการสนับสนุนการ
เรียนรูRภาษาต7างประเทศ
สำหรับนักศึกษา
4. โครงการบริหารศูนยfภาษา

ระดับที่ 3 มีการปฏิบัตติ าม ขRอ 1 - 3
ระดับที่ 4 มีการปฏิบัติตาม ขRอ 1 - 4 และมีความพึง
พอใจในการใชRทรัพยากรสารสนเทศ ในระดับมาก
ระดับที่ 5 มีการปฏิบัติตาม ขRอ 1 - 4 และมีความพึง
พอใจในการใชRทรัพยากรสารสนเทศ ในระดับมากที่สุด
ที่
2

ตัวชี้วัด

ระดับความพึงพอใจของ
ผู3ใช3บริการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

น้ำหนัก เปSา
(ร#อยละ) หมาย
6

เกณฑWการใหYคะแนน
1

2

3

4

คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

5

ค7าเฉลี่ย 2.51 3.01 3.51 4.01 4.51 ประเด็นการประเมิน
4.51
พิจารณาจากผลการสำรวจความพึงพอใจผูRใชRบริการ
แหล7งเรียนรูRและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูR
ระดับที่ 1 ค7าเฉลี่ย 2.51 -3.00
ระดับที่ 2 ค7าเฉลี่ย 3.01 -3.50
ระดับที่ 3 ค7าเฉลี่ย 3.51- 4.00
ระดับที่ 4 ค7าเฉลี่ย 4.01 – 4.50
ระดับที่ 5 ค7าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
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ผูYดำเนินการ
ผูRอำนวยการ/
ผูRรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการ
เชิงกลยุทธW
1. โครงการบริหารสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการส7งเสริมการใชRแหล7ง
เรียนรูR
3. โครงการเตรียมความพรRอม
เพื่อเขRาสู7มาตรฐานหRองสมุดสี
เขียว
4. โครงการพัฒนาเว็บไซตfตาม
เกณฑf Webometrics

3

ระดับความสำเร็จของการ
ใหRบริการระบบเครือข7ายที่มี
เสถียรภาพ

6

5 ขRอ 1 ขRอ 2 ขRอ 3 ขRอ 4 ขRอ 5 ขRอ ประเด็นการประเมิน
พิจารณาจากระบบและกลไกในการพัฒนาระบบ
เครือข7าย โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. มีแผนพัฒนาระบบเครือข7าย
2. มีการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ
3. มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบเครือข7าย
4. มีการตรวจและประเมินประสิทธิภาพระบบ
เครือข7าย
5. นำผลการประเมินไปพัฒนางานระบบเครือข7าย
คะแนน
ระดับที่ 1 มีการปฏิบัติตาม ขRอ 1
ระดับที่ 2 มีการปฏิบัติตาม ขRอ 1 - 2
ระดับที่ 3 มีการปฏิบัติตาม ขRอ 1 - 3
ระดับที่ 4 มีการปฏิบัติตาม ขRอ 1 - 4
ระดับที่ 5 มีการปฏิบัติไดRครบทั้ง 5 ขRอ
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ผูRอำนวยการ/
ผูRรับผิดชอบ
โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตรLที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูCใหCมีความพรCอมต?อการใหCบริการ
เปSาประสงคLที่ 1.1 สำนักฯ เป=นแหล?งทรัพยากรการเรียนรูCที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรูCและการใหCบริการ
กลยุทธLที่ 1.1.2 ส?งเสริมสนับสนุนใหCเกิดบรรยากาศในการใชCบริการ
มาตรการ :
1) ปรับปรุง ซ?อมแซม ตกแต?ง อาคารสถานที่ เพื่อใหCเกิดบรรยากาศในการใชCบริการ
2) จัดบริการใหCไดCคุณภาพ
ที่

ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร#อยละ)

4

ระดับความสำเร็จในการ
เสริมสรCางบรรยากาศแห?ง
การเรียนรูC

6

เปSา
หมาย
4
ขRอ

1
1
ขRอ

เกณฑWการใหYคะแนน
2
3
4
2
3
4
ขRอ
ขRอ
ขRอ

คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผูYดำเนินการ
5
5 ประเด็นการประเมิน
ผูRอำนวยการ/
พิ
จ
ารณาจากระดั
บ
ความสำเร็
จ
ในการเสริ
ม
สร[
า
ง
ขRอ
ผูRรับผิดชอบ
บรรยากาศแห?งการเรียนรู[ โดยมีประเด็นพิจารณา
โครงการ
ดังนี้
1. มีแผนงานโครงการเสริมสร[างบรรยากาศแห?ง
การเรียนรู[
2. มีการกำหนดผู[รับผิดชอบโครงการ
3. มีการดำเนินการตามแผน
4. มีการติดตามความก[าวหน[าและรายงานผล
การดำเนินงาน
5. มีการนำผลการประเมิน มาดำเนินการ
ปรับปรุงแก[ไขการดำเนินงาน
คะแนน
ระดับที่ 1 มีการปฏิบัติตาม ข[อ 1
ระดับที่ 2 มีการปฏิบัติตาม ข[อ 1 - 2
ระดับที่ 3 มีการปฏิบัติตาม ข[อ 1 - 3
ระดับที่ 4 มีการปฏิบัติตาม ข[อ 1 - 4
ระดับที่ 5 มีการปฏิบัติได[ครบทั้ง 5 ข[อ
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โครงการเชิงกลยุทธW
1. โครงการบริหารสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการส7งเสริมการใชRแหล7งเรียนรูR
3. เตรียมความพรRอมเพื่อเขRาสู7มาตรฐาน
หRองสมุดสีเขียว

ประเด็นยุทธศาสตรLที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูCใหCมีความพรCอมต?อการใหCบริการ
เปSาประสงคLที่ 1.1 สำนักฯ เป=นแหล?งทรัพยากรการเรียนรูCที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรูCและการใหCบริการ
กลยุทธLที่ 1.1.3 ส?งเสริมและพัฒนาศักยภาพดCานการบริหารจัดการและการใหCบริการสารสนเทศ
มาตรการ :
1) ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย?างต?อเนื่อง
2) ส?งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่

ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร#อยละ)

5

ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015

6

เปSา
หมาย
5 ขRอ

1
1
ขRอ

เกณฑWการใหYคะแนน
2
3
4
2
3
4
ขRอ
ขRอ
ขRอ

คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผูYดำเนินการ
โครงการเชิงกลยุทธW
5
5 ประเด็นการประเมิน
ผูRอำนวยการ/ 1. โครงการบริหารสำนัก
พิ
จ
ารณาจากระดั
บ
ความสำเร็
จ
ของการดำเนิ
น
งานตามระบบ
ขRอ
ผูรR ับผิดชอบ
วิทยบริการและเทคโนโลยี
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ดังนี้
โครงการ
สารสนเทศ
1. มีแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการนำเกณฑqคุณภาพ
มาตรฐานสากลมาใช[ในการพัฒนาคุณภาพ
2. มีการจัดทำคู?มือคุณภาพและคู?มือปฏิบัติงานของบุคลากร
3. มีการตรวจประเมินผลการดำเนินงานอย?างน[อย ปtละ 2
ครั้ง
4. มีการนำผลการตรวจประเมินมาปรับปรุงแก[ไขการ
ดำเนินงาน
5. ผ?านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
คะแนน
ระดับที่ 1 มีการปฏิบัติตาม ข[อ 1
ระดับที่ 2 มีการปฏิบัติตาม ข[อ 1 - 2
ระดับที่ 3 มีการปฏิบัติตาม ข[อ 1 - 3
ระดับที่ 4 มีการปฏิบัติตาม ข[อ 1 - 4
ระดับที่ 5 มีการปฏิบัติได[ครบทั้ง 5 ข[อ
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ที่

ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร#อยละ)

6

รRอยละของบุคลากรที่จัดทำ
คู7มือหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

6

เปSา
เกณฑWการใหYคะแนน
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผูYดำเนินการ
หมาย 1
2
3
4
5
รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ ประเด็นการประเมิน
80
60
70
80
90
100
พิจารณาจากจำนวนบุคลากรสาย
ผูRอำนวยการ/
สนับสนุนที่มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีหรือมี ผูRรับผิดชอบ
คู7มือการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับจำนวน โครงการ
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด แสดงผลเปyน
รRอยละ
1 คะแนน รRอยละ 60
2 คะแนน รRอยละ 70
3 คะแนน รRอยละ 80
4 คะแนน รRอยละ 90
5 คะแนน รRอยละ 100
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โครงการเชิงกลยุทธW
1. โครงการบริหารสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรLที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูCใหCมีความพรCอมต?อการใหCบริการ
เปSาประสงคLที่ 1.1 สำนักฯ เป=นแหล?งทรัพยากรการเรียนรูCที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการเรียนรูCและการใหCบริการ
กลยุทธLที่ 1.1.4 ส?งเสริมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานและการใหCบริการ
มาตรการ :
1) ส?งเสริมและพัฒนาศักยภาพดCานการบริการของบุคลากร
ที่

ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร#อยละ)

7

ระดับความพึงพอใจของ
ผูRใชRบริการที่มีต7อคุณภาพการ
ใหRบริการของบุคลากรสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6

เปSา
หมาย

เกณฑWการใหYคะแนน
1

ค7าเฉลี่ย 2.51
4.51

2

3

4

3.01

3.51

4.01

5

คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน

4.51 ประเด็นการประเมิน
พิจารณาจากผลการสำรวจความพึง
พอใจผูRใชRบริการ ที่มีต7อคุณภาพการ
ใหRบริการของบุคลากรสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับที่ 1 ค7าเฉลี่ย 2.51-3.00
ระดับที่ 2 ค7าเฉลี่ย 3.01-3.50
ระดับที่ 3 ค7าเฉลี่ย 3.51-4.00
ระดับที่ 4 ค7าเฉลี่ย 4.01-4.50
ระดับที่ 5 ค7าเฉลี่ย 4.51-5.00
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ผูYดำเนินการ
ผูRอำนวยการ/
ผูRรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการเชิงกลยุทธW
1. โครงการบริหารสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรLที่ 2 การสรCางศักยภาพทางดCานบรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ ดCานภาษาต?างประเทศ ดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เปSาประสงคLที่ 2.1 สำนักฯ ส?งเสริมบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหCมีศักยภาพดCานบรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ ดCานภาษาต?างประเทศ ดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
กลยุทธLที่ 2.1.1 พัฒนาทักษะดCานบรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ
มาตรการ :
1) ส?งเสริมและพัฒนาทักษะดCานบรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ
ที่

ตัวชี้วัด

8

ระดับความพึงพอใจของ
ผูRใชRบริการที่มีต7อการพัฒนา
ทักษะดRานบรรณารักษศาสตรf
และสารสนเทศศาสตรf

น้ำหนัก

เปSา
(ร#อยละ) หมาย
1
6
ค7าเฉลี่ย 2.51
4.51

เกณฑWการใหYคะแนน
2
3
4
3.01 3.51 4.01

คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผูYดำเนินการ
โครงการเชิงกลยุทธW
5
4.51 ประเด็นการประเมิน
พิจารณาจากผลการสำรวจความพึงพอใจของ ผูRอำนวยการ/
1. โครงการส7งเสริมการใชR
ผูRใชRบริการที่มีต7อการพัฒนาทักษะดRาน
ผูรR ับผิดชอบ แหล7งเรียนรูR
บรรณารักษศาสตรfและสารสนเทศศาสตรf
โครงการ
ระดับที่ 1 ค7าเฉลี่ย 2.51 -3.00
ระดับที่ 2 ค7าเฉลี่ย 3.01 -3.50
ระดับที่ 3 ค7าเฉลี่ย 3.51- 4.00
ระดับที่ 4 ค7าเฉลี่ย 4.01 – 4.50
ระดับที่ 5 ค7าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
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ประเด็นยุทธศาสตรLที่ 2 การสรCางศักยภาพทางดCานบรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ ดCานภาษาต?างประเทศ ดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เปSาประสงคLที่ 2.1 สำนักฯ มีศักยภาพทางดCานบรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ ดCานภาษาต?างประเทศ ดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส?งเสริมคุณภาพบัณฑิตและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
กลยุทธLที่ 2.1.2 พัฒนาทักษะดCานภาษาต?างประเทศ
มาตรการ :
1) พัฒนาทักษะดCานภาษาต?างประเทศ
2) สอบวัดมาตรฐานความรูCความสามารถดCานภาษาต?างประเทศ
ที่

ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
(ร#อยละ)

9

รRอยละของบุคลากรที่ไดRรับการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาต7างประเทศ

5

เปSา
เกณฑWการใหYคะแนน
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
หมาย 1
2
3
4
5
รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ ประเด็นการประเมิน
50
40
45
50
55
60
พิจารณาจากจำนวนบุคลากรที่ไดRรับ
การพัฒนาทักษะและการสื่อสาร
ภาษาต7างประเทศ
คะแนน
1 คะแนน รRอยละ 40
2 คะแนน รRอยละ 45
3 คะแนน รRอยละ 50
4 คะแนน รRอยละ 55
5 คะแนน รRอยละ 60
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ผูYดำเนินการ
ผูRอำนวยการ/
ผูRรับผิดชอบ
โครงการ

โครงการเชิงกลยุทธW
1. โครงการพัฒนา
ภาษาต7างประเทศสำหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร

ที่

ตัวชี้วัด

10 รRอยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑfที่กำหนด

น้ำหนัก
(ร#อยละ)

5

เปSา
เกณฑWการใหYคะแนน
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
หมาย 1
2
3
4
5
รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ ประเด็นการประเมิน
50
40
45
50
55
60
พิจารณาจากรRอยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะตามเกณฑfที่กำหนด
คะแนน
1 คะแนน รRอยละ 40
2 คะแนน รRอยละ 45
3 คะแนน รRอยละ 50
4 คะแนน รRอยละ 55
5 คะแนน รRอยละ 60
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ผูYดำเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธW

ผูRอำนวยการ/
1. โครงการพัฒนา
ผูRรับผิดชอบโครงการ ภาษาต7างประเทศสำหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร

ที่

ตัวชี้วัด

11 รRอยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีป{สุดทRายที่ผ7านใน
ระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR
หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท7า

น้ำหนัก
(ร#อยละ)

5

เปSา
หมาย

เกณฑWการใหYคะแนน

คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผูYดำเนินการ
1
2
3
4
5
รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ ประเด็นการประเมิน
50
30
40
50
60
70
พิจารณาจากจำนวนรRอยละของ
ผูRอำนวยการ/
นักศึกษาระดับปริญญาตรีป{สุดทRายที่ผ7านใน ผูรR ับผิดชอบโครงการ
ระดับ A2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
มาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท7า
คะแนน
1 คะแนน รRอยละ 30
2 คะแนน รRอยละ 40
3 คะแนน รRอยละ 50
4 คะแนน รRอยละ 60
5 คะแนน รRอยละ 70
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โครงการเชิงกลยุทธW
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ดRานทักษะภาษาต7างประเทศ
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร
2. โครงการการวัดระดับ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
CEFR สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร
4. โครงการจัดหาบุคลากร
ดRานภาษาต7างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรLที่ 2 การสรCางศักยภาพทางดCานบรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ ดCานภาษาต?างประเทศ ดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เปSาประสงคLที่ 2.1 สำนักฯ มีศักยภาพทางดCานบรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ ดCานภาษาต?างประเทศ ดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส?งเสริมคุณภาพบัณฑิตและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
กลยุทธLที่ 2.1.3 พัฒนาทักษะดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรการ :
1) ส?งเสริมใหCเกิดทักษะดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) สอบวัดมาตรฐานความรูCความสามารถดCานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่

ตัวชี้วัด

น้ำหนัก เปSา
เกณฑWการใหYคะแนน
(รYอยละ) หมาย 1
2
3
4
5
12 รRอยละของนักศึกษาและ
5
รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ
บุคลากรที่ไดRรับการพัฒนาเพื่อ
3
1
2
3
4
5
เพิ่มศักยภาพทางดRาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน ผูYดำเนินการ
ประเด็นการประเมิน
พิจารณาจากจำนวนนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได[รับ
การพัฒนาด[านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในปtการศึกษาต?อจำนวน
นักศึกษาและบุคลากรทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย
คะแนน
1 คะแนน ร[อยละ 1
2 คะแนน ร[อยละ 2
3 คะแนน ร[อยละ 3
4 คะแนน ร[อยละ 4
5 คะแนน ร[อยละ 5

โครงการเชิงกลยุทธW

ผูRอำนวยการ/ 1. โครงการบริหารงานศูนยfคอมพิวเตอรf
ผูRรับผิดชอบ 2. โครงการสอบวัดมาตรฐานความรูR
โครงการ
ความสามารถดRานคอมพิวเตอรf

ที่

ตัวชี้วัด

13 รRอยละของนักศึกษาป{สุดทRายที่
สอบผ7านเกณฑfดRานเทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด

น้ำหนัก
(ร#อยละ)

6

เปSา
เกณฑWการใหYคะแนน
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผูYดำเนินการ
หมาย 1
2
3
4
5
รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ รRอยละ ประเด็นการประเมิน
80
70
75
80
85
90
พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาป{สุดทRายที่ผ7าน ผูRอำนวยการ/
การสอบดRานเทคโนโลยีสารสนเทศและผ7านตาม ผูรR ับผิดชอบ
เกณฑfมาตรฐานทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด ต7อจำนวน โครงการ
นักศึกษาป{สุดทRายทั้งหมดที่เขRาสอบ แสดงใน
รูปแบบรRอยละ
คะแนน
1 คะแนน รRอยละ 70
2 คะแนน รRอยละ 75
3 คะแนน รRอยละ 80
4 คะแนน รRอยละ 85
5 คะแนน รRอยละ 90
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โครงการเชิงกลยุทธW
1. โครงการบริหารงานศูนยf
คอมพิวเตอรf
2. โครงการสอบวัดมาตรฐาน
ความรูRความสามารถดRาน
คอมพิวเตอรf
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ดRานดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตรWที่ 3 การส?งเสริมการศึกษาคCนควCา การวิจัย และใหCบริการวิชาการแก?ชุมชน
เปSาประสงคWที่ 3.1 สำนักฯ ส?งเสริมการคCนควCา วิจัย และใหCบริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต?อความตCองการของชุมชน
กลยุทธWที่ 3.1.1 เสริมสรCางโอกาสในการบริการวิชาการดCานภาษาต?างประเทศ บรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก?ชุมชน
มาตรการ :

1) จัดบริการแหล?งขCอมูลเพื่อสนับสนุนการคCนควCา วิจัย
2) จัดกิจกรรมบริการวิชาการดCานภาษาต?างประเทศ บรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่

ตัวชี้วัด

14 ระดับความพึงพอใจของ
ผูRรับบริการวิชาการแก7สังคม

เปSา
(ร#อยละ) หมาย
1
6
ค7าเฉลี่ย 2.51
4.51

น้ำหนัก

เกณฑWการใหYคะแนน
2
3
4
3.01 3.51 4.01

คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
5
4.51 ประเด็นการประเมิน
พิจารณาจากผลการสำรวจความพึง
พอใจของผูRรับบริการวิชาการแก7สังคม
ระดับที่ 1 ค7าเฉลี่ย 2.51 -3.00
ระดับที่ 2 ค7าเฉลี่ย 3.01 -3.50
ระดับที่ 3 ค7าเฉลี่ย 3.51- 4.00
ระดับที่ 4 ค7าเฉลี่ย 4.01 – 4.50
ระดับที่ 5 ค7าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
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ผูYดำเนินการ

โครงการเชิงกลยุทธW

ผูRอำนวยการ/ 1. โครงการบริการวิชาการและแหล7ง
ผูRรับผิดชอบ
เรียนรูR
โครงการ

ที่

ตัวชี้วัด

15 ระดับความสำเร็จของการ
เสริมสรRางศักยภาพการบริการ
วิชาการแก7สังคม

น้ำหนัก
(ร#อยละ)

5

เปSา
หมาย 1
4 ขRอ 1 ขRอ

เกณฑWการใหYคะแนน
2
3
4
2 ขRอ 3 ขRอ 4 ขRอ

คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
5
5 ขRอ ประเด็นการประเมิน

ผูYดำเนินการ

พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการเสริมสร[าง
ผูRอำนวยการ/
ศักยภาพการบริการวิชาการแก?สังคม โดยมีประเด็นพิจารณา
ผูRรับผิดชอบ
ดังนี้
โครงการ
1. กำหนดชุมชนหรือองคqกรเปwาหมายของการ
ให[บริการทางวิชาการแก?สังคมโดยมีความร?วมมือระหว?าง
คณะหรือหน?วยงานเทียบเท?า
2. จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส?วนร?วมจากชุมชน
หรือองคqการเปwาหมายที่กำหนดในข[อ 1
3. ชุมชนหรือองคqการเปwาหมายได[รับการพัฒนาและมี
ความเข[มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฎชัดเจน
4. ชุมชนหรือองคqการเปwาหมายดำเนินการพัฒนา
ตนเองอย?างต?อเนื่อง
5. สถาบันสามารถสร[างเครือข?ายความร?วมมือกับ
หน?วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคqการ
เปwาหมาย
คะแนน
ระดับที่ 1 มีการปฏิบัติตาม ข[อ 1
ระดับที่ 2 มีการปฏิบัติตาม ข[อ 1 - 2
ระดับที่ 3 มีการปฏิบัติตาม ข[อ 1 - 3
ระดับที่ 4 มีการปฏิบัติตาม ข[อ 1 - 4
ระดับที่ 5 มีการปฏิบัติได[ครบทั้ง 5 ข[อ

- 27 -

โครงการเชิงกลยุทธW
1. โครงการบริการวิชาการ
และแหล7งเรียนรูR

ประเด็นยุทธศาสตรWที่ 3 การส?งเสริมการคCนควCา วิจัย และใหCบริการวิชาการแก?ชุมชน
เปSาประสงคWที่ 3.1 สำนักฯ ส?งเสริมการคCนควCา วิจัย และใหCบริการวิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต?อความตCองการของชุมชน
กลยุทธWที่ 3.1.2 ส?งเสริมการเพิ่มศักยภาพ/ทักษะดCานบรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศศาสตรZภาษาต?างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก?ชุมชน
มาตรการ :

1) พัฒนาบุคลากรใหCมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการแก?ชุมชน
ที่

ตัวชี้วัด

16 จำนวนหน7วยงาน/ชุมชนที่
ไดRรับการส?งเสริมการเพิ่ม

ศักยภาพ/ทักษะดCาน
บรรณารักษศาสตรZและ
สารสนเทศศาสตรZ
ภาษาต?างประเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแก?ชุมชน

น้ำหนัก
(รYอยละ)
5

เปSา
เกณฑWการใหYคะแนน
คำอธิบาย/ประเด็นการประเมิน
ผูYดำเนินการ
หมาย 1
2
3
4
5
10
1
2-4
5-7 8-10 มากกว7า ประเด็นการประเมิน
ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน ชุมชน 10
พิจารณาจากจำนวนหน7วยงาน/ชุมชนที่ ผูRอำนวยการ/
ชุมชน ไดRรับการส?งเสริมการเพิ่มศักยภาพ/ทักษะ ผูRรับผิดชอบ
ดCานบรรณารักษศาสตรZและสารสนเทศ โครงการ

ศาสตรZภาษาต?างประเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก?ชุมชน
1. จำนวน 1 หน7วยงาน/ชุมชน
2. จำนวน 2 - 4 หน7วยงาน/ชุมชน
3. จำนวน 5 - 7 หน7วยงาน/ชุมชน
4. จำนวน 8 - 10 หน7วยงาน/ชุมชน
5. มากกว7า 10 หน7วยงาน/ชุมชน
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โครงการเชิงกลยุทธW
1. โครงการบริการวิชาการ
และแหล7งเรียนรูR

ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร4งใสในการดำเนินงานของหน4วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปZงบประมาณ 2565
ประเด็นการประเมินทีเ. กีย. วข้ อง

รายละเอียดประเด็นการประเมิน
ฯ

วัตถุประสงค์

ตัวชี?วดั

O14 คู?มือหรือมาตรฐานการ
ให[บริการ

แสดงคู?มือหรือแนวทางการปฏิบัติ
ที่ผู[รับบริการหรือผู[มาติดต?อกับ
หน?วยงานใช[เปzนข[อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต?อกับ
หน?วยงาน มีข[อมูลรายละเอียด
ของการปฏิบัติ เช?น เปzนคู?มือ
สำหรับบริการหรือภารกิจใด
กำหนดวิธีการขั้นตอนการ
ให[บริการหรือการติดต?ออย?างไร
เปzนต[น

1. พัฒนาคู?มือแนว
ทางการปฏิบัติที่
ผู[รับบริการหรือผู[มา
ติดต?อกับหน?วยงานใช[
เปzนข[อมูลในการขอรับ
บริการ

1. ร[อยละของบุคลากรที่
จัดทำคู?มือหรือแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน

O15 ขCอมูลเชิงสถิติการ
ใหCบริการ

แสดงขCอมูลสถิติการ 1. 1. เพื่อนำเสนอ 1.
ใหCบริการตามภารกิจของ ขCอมูลการ
หน?วยงาน เป=นขCอมูลการ ใหCบริการ
2.
ใหCบริการที่เกิดขึ้นในปW
พ.ศ. 2565
3.

1. จำนวน
ผูCรับบริการ
2. จำนวนการใชC
ทรัพยากร
สารสนเทศ
3.ระดับความพึง
พอใจของ
ผูCใชCบริการ
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เป้ าหมาย

มาตรการ/แนวทางเสริม

โครงการ

ร[อยละ 80

กำหนดให[บุคลากรทุกคน
จัดทำคู?มือปฏิบัติงาน/คู?มือ
การให[บริการ หรือแนว
ปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ไม?นCอยกว?า
1,000 คน
- ไม?นCอยกว?า
1,000 รายการ
- ระดับดี

1. ดำเนินการจัดเก็บ
ขCอมูลจำนวนผูCเขCาใชC
บริการ จำนวนการใชC
ทรัพยากรสารสนเทศ
2. ดำเนินการ
เผยแพร?ขCอมูลสถิติ
การใชCบริการ ผ?าน
เว็บไซตZ
3. ดำเนินการสำรวจ
ขCอมูลความพึงพอใจ
ของผูCใชCบริการ

- โครงการส?งเสริม
การใชCแหล?งเรียนรูC
- กิจกรรมสำรวจ
ความพึงพอใจ
ผูCใชCบริการ

ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร4งใสในการดำเนินงานของหน4วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปZงบประมาณ 2565
ประเด็นการประเมินทีเ. กีย. วข้ อง

รายละเอียดประเด็นการประเมิน
ฯ

วัตถุประสงค์

ตัวชี?วดั

O16 รายงานผลการสำรวจ แสดงผลสำรวจความพึง1. 1. เพื่อสำรวจ 1. 1. ระดับความพึง
ความพึงพอใจการ
พอใจการใหCบริการตาม ความพึงพอใจ
พอใจของ
ใหCบริการ
อำนาจหนCาที่หรือภารกิจ ของผูCใชCบริการ ผูCใชCบริการ
ของหน?วยงาน เป=น
รายงานผลของปW พ.ศ.
2563
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เป้ าหมาย

- ระดับดี

มาตรการ/แนวทางเสริม

โครงการ

ดำเนินการเก็บขCอมูล 1. โครงการพัฒนา
ความพึงพอใจของ
เว็บไซตZตามเกณฑZ
ผูCใชCบริการใหC
Webometrics
ครอบคลุมทุก
ประเภท ไดCแก?
อาจารยZ นักศึกษา
ศิษยZเก?า และ
ประชาชนทั่วไป โดย
ดำเนินการเก็บ
รวบรวมขCอมูลและ
รายงานผลขCอมูล
รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน

O17 E-Service

แสดงช?องทางที่
1. เพื่อเพิ่มช?อง 1. จำนวนระบบ e- - ไม?นCอยกว?า 2
บุคคลภายนอกสามารถ ทางการใหCบริการ service
ระบบ
ขอรับบริการตามอำนาจ แก?ผูCใชCบริการ
หนCาที่ภารกิจของ
หน?วยงานผ?านช?องทาง
ออนไลนZ เพื่อช?วยอำนวย
ความสะดวกแก?ผูCขอรับ
บริการ สามารถเขCาถึง
หรือเชื่อมโยงไปยัง
ช?องทางขCางตCนไดCจาก
เว็บไซตZหลักของ
หน?วยงาน
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เพิ่มขCอมูลการ
1. โครงการส?งเสริม
ใหCบริการประชาชน การใชCแหล?งเรียนรูC
ผ?านระบบ e-service
เพื่อรองรับการ
ใหCบริการที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนา คุณภาพการ
ใหCบริการโดยพัฒนา
ระบบของหน?วยงาน
ต?างๆเพิ่มเติม ดังนี้
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักฯ มีการพัฒนา
ระบบการใหCบริการ
ผ?านระบบออนไลนZ
เพื่อ อำนวยความ
สะดวกในการเขCาถึง
บริการอย?างมี
ประสิทธิภาพ ในการ
ใหCบริการอย?าง
ต?อเนื่อง ดังนี้

ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร4งใสในการดำเนินงานของหน4วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปZงบประมาณ 2565
ประเด็นการประเมินทีเ. กีย. วข้ อง

รายละเอียดประเด็นการประเมิน
ฯ

วัตถุประสงค์

ตัวชี?วดั

เป้ าหมาย

มาตรการ/แนวทางเสริม

1. พัฒนาระบบยืม
หนังสือออนไลนZ
2. พัฒนาระบบสั่งซื้อ
หนังสือออนไลนZ
3. พัฒนาระบบ
รายงานจำนวน
ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ ใหCบริการใน
หCองสมุด
4. พัฒนาระบบ
รายงานผลการเขCา
สอบภาษาอังกฤษ
ออนไลนZ
5. พัฒนาระบบ
รายงานผลการเขCา
สอบวัดความรูC
ความสามารถ ดCาน
คอมพิวเตอรZ
- 32 -

โครงการ

ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร4งใสในการดำเนินงานของหน4วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปZงบประมาณ 2565
ประเด็นการประเมินทีเ. กีย. วข้ อง

รายละเอียดประเด็นการประเมิน
ฯ

วัตถุประสงค์

ตัวชี?วดั

เป้ าหมาย

มาตรการ/แนวทางเสริม

6. พัฒนาระบบถาม
– ตอบออนไลนZ ผ?าน
เว็บไซตZของ
หน?วยงาน
7. มีการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูCใชCบริการและการ
นำไป ปรับปรุงการ
ใหCบริการของระบบ
e-service
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โครงการ

ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร4งใสในการดำเนินงานของหน4วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปZงบประมาณ 2565
ประเด็นการประเมินทีเ. กีย. วข้ อง

รายละเอียดประเด็นการประเมิน
ฯ

O29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องรCองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงคู?มือหรือแนว 1.
ทางการดำเนินการต?อ
เรื่องรCองเรียนที่เกี่ยวขCอง
กับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจCาหนCาที่ของหน?วยงาน
มีขCอมูลรายละเอียดของ
การปฏิบัติงาน เช?น
รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะทำการ
รCองเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต?อเรื่องรCองเรียน
ส?วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดำเนินการ
เป=นตCน

วัตถุประสงค์

ตัวชี?วดั

1. เพื่อจัดทำ 1. 1. จำนวนคู?มือ/
คู?มือ/แนว
แนวทางการ
ทางการ
ดำเนินการต?อเรื่อง
ดำเนินการต?อ
รCองเรียน
เรื่องรCองเรียน
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เป้ าหมาย

- ไม?นCอยกว?า 1
เล?ม

มาตรการ/แนวทางเสริม

โครงการ

จัดทำคู?มือหรือแนว
ทางการดำเนินการ
ต?อเรื่องรCองเรียนที่
เกี่ยวขCองกับการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจCาหนCาที่
ของหน?วยงาน

1. โครงการใชCแหล?ง
เรียนรูC
2. โครงการบริหาร
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร4งใสในการดำเนินงานของหน4วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปZงบประมาณ 2565
ประเด็นการประเมินทีเ. กีย. วข้ อง

O30ช?องทางแจCงเรื่อง
รCองเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

รายละเอียดประเด็นการประเมิน
ฯ

วัตถุประสงค์

ตัวชี?วดั

แสดงช?องทางที่
2. 1. เพื่อจัดทำช?อง2. 1. จำนวนช?อง
บุคคลภายนอกสามารถ ทางการสื่อสาร/ ทางการสือ่ สาร/
แจCงเรื่องรCองเรียน
รCองเรียน
รCองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจCาหนCาที่ของหน?วยงาน
ผ?านทางช?องทางออนไลนZ
สามารถเขCาถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช?องทาง
ขCางตCนไดCจากเว็บไซตZ
หลักของหน?วยงาน
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เป้ าหมาย

- ไม?นCอยกว?า 3
ช?องทาง

มาตรการ/แนวทางเสริม

โครงการ

เป‚ดโอกาสใหRผูRรับบริการ
ไดRแก7 นักศึกษา อาจารยf
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอก ไดRมีส7วน
ร7วมในการดำเนินงาน
ของหRองสมุด โดยเป‚ด
โอกาสใหRแสดงความ
คิดเห็นและขRอเสนอแนะ
ต7างๆรวมทั้งช7องทางการ
รับเรื่องรRองเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ผ7านช7องทาง
เว็บไซตf เฟสบุ„ค
และไลนf เปyนตRน

1. โครงการใชCแหล?ง
เรียนรูC
2. โครงการบริหาร
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนที่กลยุทธ< สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565
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ความเชื่อมโยงระหว8างวิสัยทัศน? พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร? เปIาประสงค? กลยุทธ?และตัวชี้วัด

วิสัยทัศนW : เปsนแหล4งทรัพยากรการเรียนรูuที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาบัณฑิตและทuองถิ่น
พันธกิจ

1.สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู[

ประเด็น
ยุทธศาสตรq

1. การพัฒนาแหล?งทรัพยากรการ
เรียนรู[ให[มีความพร[อมต?อการให[บริการ

เปwา
ประสงคq

1. สำนักฯ เปzนแหล?งทรัพยากรการ
เรียนรู[ที่มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการเรียนรู[และการให[บริการ

กลยุทธq

กลยุทธ? 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและแหล?งเรียนรู[
ด[านภาษาต?างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารรูปแบบต?างๆ
กลยุทธ? 2 ส?งเสริมสนับสนุนให[เกิดบรรยากาศในการใช[
บริการ
กลยุทธ? 3 ส?งเสริมและพัฒนาศักยภาพด[านการบริหาร
จัดการและการให[บริการสารสนเทศ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1-7

2. ส?งเสริมทักษะทางด[านบรรณารักษศาสตรqและสารสนเทศศาสตรq
ด[านภาษาต?างประเทศ และด[านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. การสร[างศักยภาพทางด[านบรรณารักษศาสตรqและสารสนเทศศาสตรq
ด[านภาษาต?างประเทศ ด[านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. สำนักฯ ส?งเสริมบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให[มีศักยภาพ
ด[านบรรณารักษศาสตรqและสารสนเทศศาสตรq ด[านภาษาต?างประเทศ
ด[านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลยุทธ? 1 พัฒนาทักษะด[านบรรณารักษศาสตรqและสารสนเทศ
ศาสตรq
กลยุทธ? 2 พัฒนาทักษะด[านภาษาต?างประเทศ
กลยุทธ? 3 พัฒนาทักษะด[านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

ตัวชี-้วัดที่ 8-13
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3. การเสริมสร[างโอกาสทางการศึกษาค[นคว[า การวิจัย
และบริการวิชาการให[กับชุมชน

3. การส?งเสริมการศึกษาค[นคว[า การวิจัย และ
ให[บริการวิชาการแก?ชุมชน

3. สำนักฯ ส?งเสริมการค[นคว[า วิจัย และให[บริการ
วิชาการที่หลากหลายและตอบสนองต?อความ
ต[องการของชุมชน

กลยุทธ? 1 ส?งเสริมการบริการวิชาการด[าน
บรรณารักษศาสตรqและสารสนเทศศาสตรq
ภาษาต?างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก?ชุมชน
กลยุทธ? 2 ส?งเสริมการเพิ่มศักยภาพ/ทักษะด[าน
บรรณารักษศาสตรqและสารสนเทศศาสตรq
ภาษาต?างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก?ชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 14-16

