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ค าน า 

  แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ    

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้ได้จัดท าโดยการรวมรวมประวัติความเป็นมา ตัวชี้วัดแผน

ปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในระดับการวางแผน 

การก ากับติดตามและประเมินผลการปฎิบัติราชการของส านักฯ 

แผนแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ฉบับนี้ 

จะท าให้บุคลากรภายในส านักฯ ทราบถึงกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด อีกทั้ง      

ใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการท างาน เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณนี้ส าเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

 
 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนราชการหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ประกาศแต่งตั้ง  อาจารย์อาคม  สงเคราะห์ ให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การก ากับดูแลของ อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ 

รองอธิการบดีด้านวิชาการ 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่

ผลักดันและด าเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาบัน/ส านัก 

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 เพ่ือพัฒนาการที่สามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียหรือสังคมโดยรวม และสามารถเทียบเคียงได้ในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยชั้นเลิศด้วยการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ และมีการจัดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันในพ้ืนที่

จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  ศูนย์

นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

ประวติัความเป็นมา 
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ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

เลขที ่60  หมู่ 3  ถ. สายเอเชีย (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์)   

ต. หันตรา  อ. พระนครศรีอยุธยา   

จ. พระนครศรีอยุธยา  13000 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

เลขที ่19  ถ. อู่ทอง  ต. ท่าวาสุกร ี อ. พระนครศรีอยุธยา 

จ. พระนครศรีอยุธยา  13000 

ศูนย์นนทบุรี 

เลขที่ 7/1  ถ. นนทบุรี 1 ต. สวนใหญ่  อ. เมือง   

จ. นนทบุรี  11000 

ศูนย์สุพรรณบุรี 

เลขที ่450  ถ. สุพรรณบุรี-ชัยนาท  ต. ย่านยาว  อ. สามชุก 

จ. สุพรรณบุรี  72130 
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ปรัชญา 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิ ตบัณฑิตนักปฏิบัติและสนับสนุน       

การพัฒนางานวิจัย 

ปณิธาน 

การให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่

ตรงตามความต้องการของชาติและนานาชาติ 

วิสัยทัศน ์

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยชั้นเลิศ    

ด้วยการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ 

พันธกิจ 

  1) พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สนับสนุน 

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมชั้นเลิศเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติและ

นานาชาติ 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรด้วย

ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศและสร้างจิตส านึกที่ดี 

ในการให้บริการ 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคมและ

สามารถสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

5) สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

6) บริหารจัดการเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความชาญฉลาดก่อให

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

 

 

ปรชัญา  ปณิธาน  วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ ภารกจิ ประเด็นยทุธศาสตร ์
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ภารกิจ 

1)  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

2)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  

และส่งเสริมงานวิจัย 

3)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ 

มหาวิทยาลัย  

4)  ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ 

นานาชาติ 

5)  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น    

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิชาการเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติด้วย 

มาตรฐาน ระดับสากล 

2)  การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

3)  ยกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล 

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  สังคม รวมทั้ง      

หารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

5)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

 6)  ส่งเสริมและสนันสนุนให้เกิดระบบการบริหารและการจัดการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ 

มหาวิทยาลัยสูงสุด  
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ส่วนที ่2 

ตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได้  

5.1 มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีความมัน่คงและบรหิารจัดการตนเองได้ 

KPI-SP 5.1 ผลสัมฤทธ์ิของความส าเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจดัการ 65 

KPI-SP 5.2 ผลสัมฤทธ์ิของความส าเร็จตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 70 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปฏิรูประบบการบริหารหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ รองรับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
KPI-SP 5.1.1 จ านวนของหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับการทบทวน/ปรับโครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหาร  1 
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 

KPI-SP 5.2.1  จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามพันธกิจหลักท่ีไดร้ับการปรับปรุง/พัฒนาและ
น ามาใช้อย่างต่อเนื่อง 

1 
 

กลยุทธ์ที่ 5.3 บริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้  

KPI-SP 5.3.1  ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิ (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย) (ที่มิใช่รายได้จากงบประมาณ
แผ่นดิน จากปีงบประมาณก่อน) 

5 
 

กลยุทธ์ที่ 5.6 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  

KPI-SP 5.6.1 ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA)   >75   
กลยุทธ์ที่ 5.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

KPI-SP 5.7.1  ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีมีความก้าวหน้าในอาชีพ 15 

KPI-SP 5.7.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ/ภาษา/ IT/
เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

60 

 

 

  

ตวัช้ีวดัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมิู 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 



แผนปฏิบัตริาชการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  6 
 

 

 

ภารกิจ/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

5. การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนนุภารกจิหลักของมหาวิทยาลัย 

5.1 การบริหารจัดการ 

KPI-M 5.1.1 ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในการบริหารจดัการของมหาวิทยาลัย >80 
KPI-M 5.1.2 ร้อยละของผู้บริหารที่ไดร้ับการเพิม่พูนความรู้ประสบการณ์ทางการบริหารในเวลา 1 ปี >80 

KPI-M 5.1.4 ร้อยละความส าเรจ็การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 96 

5.2 การปฏิบัติงานสนับสนุน 

KPI-M 5.2.1 ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจการบรกิารของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานของบุคลากร >80 
KPI-M 5.2.2 จ านวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี 2 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิชาการศึกษาและงานวชิาการเพ่ือสร้างบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ด้วยมาตรฐานระดับสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ที่ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา 

1 สัดส่วนจ านวนหนังสือ/สื่อดิจติอลต่อนักศึกษา 17/1 เล่ม/คน 

เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อสนับสนุนการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เปน็เครื่องมือในการท าวิจัยที่มมีาตรฐานระดับสากล 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 90 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ที ่4 ส่งเสรมิและสนับสนุนแหล่งการเรยีนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร ด้วยทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 95 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล 
เป้าประสงค์ที ่5 ยกระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 95 

  

ตวัช้ีวดัตามภารกจิหลกัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมิู 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ตวัช้ีวดัตามแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน  สังคม รวมท้ังหา
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที ่6 เป็นแหล่งเรียนรูข้องชุมชน สังคม 
6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 90 

เป้าประสงค์ที ่7 เพื่อแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
7 จ านวนรายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย 1.5 ล้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที ่8  อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
8 จ านวนครั้งการจดักิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นไปตามช่วงประเพณี 3 ครั้ง 

เป้าประสงค์ที ่9 ลดการใช้พลังงานและลดการเกิดภาวะโลกร้อน 
9 ร้อยละของการใช้พลังงานท่ีลดลง ร้อยละ 20 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมและสนันสนุนให้เกดิระบบการบรหิารและการจดัการ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลยัสูงสดุ 
เป้าประสงค์ที ่10 ลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 
10 ร้อยละของค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยที่ลดลง ร้อยละ 25 
เป้าประสงค์ที ่11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการ 
11 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ร้อยละ 90 

 
 กลยุทธ/์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิชาการศึกษาและงานวชิาการเพ่ือสร้างบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ด้วยมาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์ที ่1 น าเทคโนโลยีสารสนเทศแบบชาญฉลาดมาสร้างนวัตกรรมการให้บริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจและให้บริการในเชิง
รุก 
1 จ านวนนวัตกรรมบริการแบบชาญฉลาด 1 เรื่อง 
2 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ ร้อยละ 95 

กลยุทธ์ที ่2 สนับสนุน การจดัตั้งศนูย์ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้าน IT ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
4 ร้อยละของนักศึกษาปสีุดท้ายที่เขา้ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 85 

กลยุทธ์ที ่3 สนับสนุนระบบการเรยีนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตและระบบการเรยีนทบทวนซ้ า 
5 จ านวนรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเข้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 20 รายวิชา 

กลยุทธ์ที ่4. สร้างความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ในการใช้ทรัพยากรการศึกษาด้านสื่อสาร
สนเทศในรูปแบบของดิจติอล รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

6 จ านวนหน่วยงานท่ีสร้างความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2 หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที ่5 ให้บริการ การให้ค าปรึกษารวมทั้งการแก้ปญัหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษา และบุคลากร รวมทั้ง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
7 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ ร้อยละ 95 
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 กลยุทธ/์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที ่6. จัดหาวารสารวิชาการ/ฐานข้อมลูงานวิจัยท่ีมีคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เพือ่สนับสนุนการสร้างงานวิจัย 
ให้ครอบคลุมในทุกคณะทีมหาวิทยาลัยมีการจดัการเรียนการสอน 
8 จ านวนวารสารวิชาการ/ฐานข้อมูลงานวิจัยที่ครอบคลุมในทุกคณะ 16 เลม่/ฐาน 

กลยุทธ์ที ่8 จัดหาและพัฒนาโปรแกรมที่สนับสนุนการท างานวิจัย  อาทิเช่นการจัดหาโปรแกรมในการตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ ์
10 จ านวนโปรแกรมที่สนับสนุนการท างานวิจัย 1 โปรแกรม 

กลยุทธ์ที ่9 จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานวิจยัที่มีคณุภาพอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
เป็นการแสวงหารายได้เข้าสู่มหาวทิยาลัย 
11 จ านวนการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานวิจยั 3 เรื่อง 

กลยุทธ์ที ่10 จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อการเรียนรู้ ที่มีความหลากหลายของภาษา รวมทั้งภาษาในกลุ่มประชาคมอาเชี่ยน 
12 จ านวนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อการเรยีนรู้ ในหลากหลายภาษา 100 ช้ิน 

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาการให้บริการสารสนเทศแบบเชิงรุก โดยเน้นที่การส่งตรงบริการต่างๆให้ถึงมือผู้ใช้บริการ ผา่นอุปกรณ์ Smart 
Device ทุกประเภทที่มีในปัจจุบัน 
13 จ านวนบริการสารสนเทศท่ีสามารถใช้บริการผ่านอุปกรณ์ Smart Device 1 รายการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 12 สรา้งบรรยากาศและปรับภมูิทัศน์ ให้เอื้อต่อการศึกษาหาความรู้  ในรูปแบบ “EDU-TAINMENT  (Education 
Entertainment)” 
14 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ ร้อยละ 90 

กลยุทธ์ที่ 13 สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่าย โดยจัดหาสื่อการเรียนจากหลักสูตรที่เผยแพร่จากสถาบันการศึกษาช้ัน
น า ทั้งสื่อภาษาไทยและภาษาสากล 
15 จ านวนผู้ใช้บริการ 800 คน 
กลยุทธ์ที่ 14 เพิ่มระยะเวลาในการให้บริการห้องสมุด 
16 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 95 
กลยุทธ์ที่ 15 ให้บริการห้องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้หรือการท าวิจัย แบบเป็นรายกลุ่ม  ท่ีมีอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาท่ีเหมาะสม 
และมีความทันสมัย 
17 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 95 

18 จ านวนผู้ใช้บริการ 900 คน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 17  น ามาตรฐาน ISO27001 มาเป็นมาตรฐานจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

20 ร้อยละความส าเรจ็ในการเข้าสู่มาตรฐานในการบริหารจัดการ ส านกัฯ ด้วยมาตรฐาน ISO27001 ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 18 ฝึกอบรมบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ให้มีความพร้อมในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

21 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 90 
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 กลยุทธ/์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน  สังคม รวมท้ังหา
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 19 ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรไดร้ับใบรับรองทางดา้นวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

22 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับใบรับรองทางด้านวิชาชีพ ร้อยละ 40 

กลยุทธ์ที่ 20 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเผยแพร่นวตักรรม โดยมีหลักสูตรที่ทันสมัยตรง
กับความต้องการของชุมชน และสงัคมในปัจจุบันรวมทั้งเป็นช่องทางการหารายได้ 

23 จ านวนหลักสตูรการฝึกอบรม 5 หลักสูตร 

24 จ านวนผู้ใช้บริการ 600 คน 

กลยุทธ์ที่ 21 สนบัสนุนการสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับชุมชน รวมทั้งเป็นช่องทางการหารายได้ 
25 จ านวนงานวิจัยร่วมกับชุมชน 1 เรื่อง 

กลยุทธ์ที่ 22 สนับสนุนการจดักิจกรรม แข่งขัน ทักษะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ ท้ังภายในและภายนอก เพื่อ
สนับสนุนทักษะการเรยีนเสริมสร้าง ประสบการณ์จากการปฏิบตัิจริง ของนักศึกษา 
26 จ านวนกิจกรรม แข่งขัน ทักษะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 23 จัดให้บริการแก่บุคคลภายนอกในการเข้าใช้งาน ส านักวิทยบริการ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน 
27 จ านวนบุคคลภายนอกท่ีใช้บริการ 100 คน 

กลยุทธ์ที่ 24 การบรจิาคทรัพยากรสารสนเทศ วสัดุ และครภุัณฑ์ ที่ไม่เกดิประโยชน์แล้วกับมหาวิทยาลัย แก่หน่วยงานภายนอก 
28 จ านวนครั้งท่ีบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ และครุภณัฑ์ 1 ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ 25 การให้ความร่วมมือหน่วยงานภายนอกใช้สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
29 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 90 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 26 สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณี 
30 จ านวนครั้งการจดักิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็นไปตามช่วงประเพณี 3 ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ 27 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นสุวรรณภูมิ ผ่านเว็บไซด์  สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งจัดพื้นที่บางส่วนพื้นที่ภายใน
ส านักวิทยบริการ เพื่อให้นักศึกษาได้ตะหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสุวรรณภูมิ 
31 จ านวนเนื้อหาศิลปวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่นสุวรรณภูมิ ท่ีเผยแพรผ่่านสื่อ 1 เรื่อง 
กลยุทธ์ที่ 28 การอนุรักษ์พลังงานและลดการเกิดภาวะโลกร้อนภายในอาคารส านักวิทยบริการ 

32 จ านวนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและลดการเกิดภาวะโลกร้อน 1 เรื่อง 

33 ร้อยละของการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 20 

 

 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  10 
 

 กลยุทธ/์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมและสนันสนุนให้เกิดระบบการบริหารและการจัดการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยสูงสุด 
กลยุทธ์ที่ 30 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหส้ามารถท างานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
สามารถลดขั้นตอนการท างานและลดคา่ใช้จ่ายของมหาวิทยาลยั 
35 จ านวนระบบท่ีสามารถลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 2 ระบบ 
36 จ านวนระบบท่ีสนับสนุนการตัดสนิใจ ของผู้บริหารในทุกระดับ 1 ระบบ 
กลยุทธ์ที่ 32 จัดตั้งระบบและพื้นที่ส ารองข้อมูลและกู้ข้อมลูในยามฉุกเฉิน (Disaster Recovery site ) เพื่อป้องกันความเสีย่งท่ีอาจ
เกิดขึ้นกับระบบต่างๆที่มีความส าคัญภายในมหาวิทยาลยั 
37 ร้อยละความส าเรจ็การจดัตั้งพื้นที่ส ารองข้อมูลและกู้ข้อมลูในยามฉกุเฉิน (Disaster Recovery site ) ร้อยละ 100 
กลยุทธ์ที่ 33 พัฒนาระบบโครงข่ายที่มีความรวดเร็ว ปลอดภยั มั่นคง ในทุกศูนย์พ้ืนท่ี โดยจัดให้มีช่องสัญญาณเครือข่ายส ารอง
นอกเหนือจากโครงข่ายของ Uninet 
38 ร้อยละความส าเรจ็ของการจัดให้มช่ีองสัญญาณเครือข่ายส ารองนอกเหนือจากโครงข่ายของ Uninet ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 34 จัดการฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลยัให้มีความเป็นหนื่งเดียว เพ่ือรองรับการให้บริการแบบ one stop service 
รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลย ี
ในการแลกเปลี่ยนข้อมลูในรูปแบบของ Web Service 
39 ร้อยละความส าเรจ็การจดัการฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลยัให้มีความเป็นหนื่งเดยีว ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 35 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยสูงสุด รวมทั้งมุ่งเน้นการน าทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้สามารถสร้างรายได้ ในรูปแบบต่างๆให้กับมหาวิทยาลัยได้ 
40 จ านวนรายได้ที่เข้าสู่มหาวิทยาลัย 1.5 ล้านบาท 

กลยุทธ์ที่ 36 พัฒนาระบบฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารจดัการของหน่วยงานภายในอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ 
การท างานและการแก้ไขปญัหาได ้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันทั้งมหาวิทยาลัย 
41 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝกึอบรม ร้อยละ 20 

กลยุทธ์ที่ 37 จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทีค่รอบคลมุการบริหารจดัการ 
และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคณุภาพ 
42 จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 1 ระบบ 
กลยุทธ์ที่ 38 สนับสนุนให้เกิดระบบและกระบวนการสร้างองค์ความรู้ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ 
43 จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 2 ระบบ 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารทั่วไป 

1 แผนพัฒนาระบบงานบริหารทั่วไป 5 ข้อ ขวัญใจ/กรรณิการ ์

2 จ านวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี  1 เรื่อง วิภาพร 

3 ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจการบรกิารของผู้รับบริการต่อการ
ด าเนินงานของบุคลากร  

ร้อยละ 85  วิภาพร 

4 ร้อยละความส าเรจ็ในแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้อยละ 95 ชนัต 

5 ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร  6 ข้อ ขวัญใจ 

6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรฐานข้ันตอน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

5 ข้อ ชนัต 

7 ร้อยละของความรู้เฉลี่ยที่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้รับ
ความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละ 80 ขวัญใจ 

8 ร้อยละของความส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมาย ร้อยละ 80 วิภาพร 

9 กระบวนการพัฒนาแผน  8 ข้อ ขวัญใจ 

10 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเ้รยีนต่อคุณภาพห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ร้อยละ ≥80 วิภาพร 

11 ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
และกิจกรรม 

ร้อยละ 95 กรรณิการ ์

12 ร้อยละความส าเรจ็การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

ร้อยละ 96 ขวัญใจ/กรรณิการ ์

13 ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ข้อ ขวัญใจ 

14 ระบบบรหิารความเสี่ยงของหน่วยงาน  6 ข้อ วารณ/ีจตุพร 

15 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา  7 ข้อ สิทธิชัย/จุรีพร 

16 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด 
เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมคีุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

7 ข้อ วิภาพร/อ าไพ/รัชตะ/วฑิูรย ์

17 การส่งเสริมการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

5 ข้อ สิทธิชัย 

18 การส่งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษา 
 

5 ข้อ สิทธิชัย 

ตวัช้ีวดัแผนปฎิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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ล าดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

19 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีได้รับการ
พัฒนาด้านวิชาการ/วิชาชีพ/IT/เทคโนโลย ีและภาษา 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 65 วิภาพร 

20 ร้อยละของการใช้พลังงานท่ีลดลง (ลดการใช้พลังงานและลด
การเกิดภาวะโลกร้อน 

ร้อยละ 20 ชนัต/อ าไพ/วฑิูรย/์วารณ ี

21 ร้อยละของค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยที่ลดลง  ร้อยละ 20 ขวัญใจ 

22 จ านวครั้งการจดักิจกรรมท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นไป
ตามช่วงประเพณ ี

3 ครั้ง/ปี ชนัต 

23 จ านวนหน่วยงานท่ีสร้างความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  

2 ครั้ง/ปี จุรีพร 

24 ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของรายไดสุ้ทธิ (รายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่าย) (ที่มีใช่รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน จาก
ปีงบประมาณก่อน) 

ร้อยละ 5 กรรณิการ ์

25 ร้อยละของผู้บริหารที่ไดร้ับการเพิม่พูนความรู้ประสบการณ์
ทางการบริหารในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ ≥80 วิภาพร 

26 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

ร้อยละ 15 วิภาพร 

งานห้องสมุด     

27 แผนพัฒนาระบบงานห้องสมุด 5 ข้อ สิรลิักษณ ์
28 จ านวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี  1เรื่อง วนิดา 

29 
ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจการบรกิารของผู้รับบริการต่อการ
ด าเนินงานของ 

ร้อยละ 85 
สายพิณ 

30 ร้อยละความส าเรจ็ในการแก้ไขปญัหาข้อร้องเรียน ร้อยละ 100 วนิดา 

31 
ร้อยละความส าเรจ็ของการซ่อมและบ ารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 

ร้อยละ 95 สายพิณ 

32 
ร้อยละของการจัดหาทรัพยากรตอ่ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 85 ส้มลิม้ 

33 
ร้อยละความสอดคล้องของทรัพยากรต่อหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 90 จันทนา 

34 
ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการเข้าใช้บริการฐานข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละ 15 กชชพัศ 

35 
ร้อยละความส าเรจ็ของการจัดเตรยีมทรัพยากรสารสนเทศใหม่
เพื่อบริการ 

ร้อยละ100 จันทนา 
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36 
ระดับความเหมาะสมในการจดัการด้านวิทยบริการให้
เหมาะสมมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

4 ข้อ ส้มลิม้ 

37 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูด้้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
 

5 ข้อ วนิดา 

38 สัดส่วนจ านวนหนังสือ/สื่อดิจติอลต่อนักศึกษา 17/1 
เล่ม/รายการ/คน 

วนิดา 

39 ร้อยละของวารสารวิชาการ/ฐานข้อมูลงานวิจัยที่ครอบคลุมใน
ทุกคณะ 

ร้อยละ 95 
กชชพัศ 

40 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (เพิ่มระยะเวลาในการ
ให้บริการห้องสมุด) 

ร้อยละ 90 
สายพิณ 

41 จ านวนครั้งท่ีบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุ และครุภณัฑ์ 1 ครั้ง วนิดา 

งานการศึกษาด้วยตนเอง (16)    

42 แผนพัฒนาระบบงานการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 5 ข้อ เบ็ญจวรรณ ์

43 จ านวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี  1 เรื่อง เบ็ญจวรรณ/์อภสิิทธ์ิ 
44 ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจการบรกิารของผู้รับบริการต่อการ

ด าเนินงานของบุคลากร  
ร้อยละ 85 เบ็ญจวรรณ ์

45 ร้อยละความส าเรจ็ในการแก้ไขปญัหาข้อร้องเรียน ร้อยละ 90 รัชตะ 

46 จ านวนกิจกรรมการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  15  
กิจกรรม/ป ี

สิทธิชัย 

47 จ านวนผู้เข้าใช้บริการด้านภาษาตา่งประเทศด้วยตนเอง 3,000  
คน/ภาคเรียน 

อภิสิทธ์ิ 

48 การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ด้วยตนเอง/สถานท่ี
ส าหรับนักศึกษาและอาจารย ์

5 ข้อ อภิสิทธ์ิ/สิทธิชัย 

49 จ านวนผู้ใช้บริการ (ให้บริการห้องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือการท าวิจัย แบบเป็นรายกลุ่ม  ที่มีอุปกรณ์สนับสนุน
การศึกษาท่ีเหมาะสมและมีความทันสมัย) 

600 คน ผกาแก้ว 

50 จ านวนหลักสตูรทีส่ร้างรายได ้ 5 หลักสูตร อภิสิทธ์ิ/สิทธิชัย 

51 รายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี  2,000,000บาท สิทธิชัย/อภสิิทธ์ิ 

52 ร้อยละของความพร้อมของระบบควบคุมการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ของงานการศึกษาด้วยตนเอง 

ร้อยละ 85 ผกาแก้ว 
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53 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ส่งเสริมและสนับสนุน
แหล่งการเรียนรูด้้วยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษาและ
บุคลากร ด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ)  

ร้อยละ 90 เบ็ญจวรรณ ์

54 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน สังคม)  

ร้อยละ 85 รัชตะ 

55 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (การให้ความร่วมมือ
หน่วยงานภายนอกใช้สถานท่ีในการจัดกิจกรรม) 

ร้อยละ 80 เบ็ญจวรรณ ์

56 จ านวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์ทดสอบ    40 คน อภิสิทธ์ิ 

57 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับใบรับรองทางด้านวิชาชีพ  ร้อยละ 20 อภิสิทธ์ิ 

งานผลิตสื่อ     

58 แผนพัฒนาระบบงานผลติสื่อ 5 ข้อ วิทยา 

59 จ านวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี (ทั้ง 8 งาน) 1 เรื่อง จุรีพร 
60 ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจการบรกิารของผู้รับบริการต่อการ

ด าเนินงานของบุคลากร  
ร้อยละ 85 จุรีพร 

61 ร้อยละความส าเรจ็ในการแก้ไขปญัหาข้อร้องเรียน ร้อยละ 100 วิทยา 

62 จ านวนเรื่องที่ให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนทบทวนซ้ าผ่าน
ระบบเครือข่าย 

15 เรื่อง พงษ์พันธุ์ 

63 จ านวนเนื้อหาศิลปวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่นสุวรรณภูมิที่
เผยแพรผ่่านสื่อ 

1 เรื่อง/ปี พงษ์พันธุ์ 

64 จ านวนการจัดท ากราฟฟิกส/์สื่ออิเล็กทรอนิกส/์สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
บริการและประชาสัมพันธ ์

1,300  
ช้ินงาน/ปี 

จุรีพร 

65 ร้อยละความส าเรจ็ในการให้บริการผลิตสื่อตามมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

ร้อยละ100 พงษ์พันธุ์ 

66 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู ้ 5 ข้อ จุรีพร 

67 จ านวนข่าวสารทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ  10 ช้ิน จุรีพร 

68 จ านวนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อการเรยีนรู้ในหลากหลายภาษา 100 ช้ิน จุรีพร 

69 จ านวนผู้ใช้บริการ (สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองผา่น 
เครือข่าย โดยจัดหาสื่อการเรยีนจากหลักสตูรที่เผยแพรจ่าก
สถาบันการศึกษาช้ันน า ทั้งสื่อภาษาไทย และ ภาษาสากล)  

800 คน วิทยา 

งานการศึกษาทางไกล     

70 แผนพัฒนาระบบงานการศึกษาทางไกล 5 ข้อ วารณ ี
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71 จ านวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี  1เรื่อง ทรงวุฒิ 
72 ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจการบรกิารของผู้รับบริการต่อการ

ด าเนินงานของบุคลากร  
ร้อยละ 85 

วารณ ี

73 ร้อยละความส าเรจ็ในการแก้ไขปญัหาข้อร้องเรียน ร้อยละ100 วารณ ี

74 จ านวนการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

3 รายการ/ป ี
ทรงวุฒิ 

75 ร้อยละความส าเรจ็การให้บริการวดิีโอคอนเฟอเรนซ์ ร้อยละ 90 วารณ ี

76 ร้อยละความส าเรจ็การให้บริการตดิตั้ง/ควบคมุ
โสตทัศนูปกรณ ์

ร้อยละ 90 
อ านาจ 

77 ร้อยละความส าเรจ็การให้บริการถา่ยภาพน่ิง/ถ่ายวดิีโอ ร้อยละ 90 อ านาจ 

78 ร้อยละความส าเรจ็การให้บริการหอ้งประชุมส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 90 
วรพันธ์ 

79 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูด้้านโสตทัศนูปกรณ์ทางการศึกษา 5 ข้อ ทรงวุฒิ 

80 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูด้้านการเรยีนการสอนทางไกล 5 ข้อ ทรงวุฒิ 

81 ร้อยละความส าเรจ็ในการให้บริการซ่อม แก้ไขปัญหาการใช้
งานโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน  

ร้อยละ 95 
วรพันธ์ 

82 ร้อยละของห้องเรยีนที่ไดร้ับการตรวจเช็ค/บ ารุงรักษาด้าน
โสตทัศนูปกรณ ์

ร้อยละ 95 
วรพันธ์ 

งานวิศวกรรม     

83 แผนพัฒนาระบบงานวิศวกรรม 5 ข้อ จตุพร 

84 จ านวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี  1 เรื่อง นัฐพล 
85 ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจการบรกิารของผู้รับบริการต่อการ

ด าเนินงานของบุคลากร  
ร้อยละ 85 

จตุพร 

86 ร้อยละความส าเรจ็ในการแก้ไขปญัหาข้อร้องเรียน ร้อยละ100  นัฐพล 

87 ร้อยละความพร้อมของช่องสัญญาณเครือข่ายหลักและ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ร้อยละ 90 
ณัฐวัฒน ์

88 ร้อยละความส าเรจ็ในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม  ร้อยละ 90 นัฐพล 

89 ระดับความส าเร็จของการรักษาความมั่นคงด้านสารสนเทศ 8 ข้อ จตุพร 

90 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ
เครือข่ายที่ให้บริการ 

ร้อยละ 99.1 
จิรวัฒน์ 

91 ร้อยละความพร้อมของการให้บริการโทรศัพทผ์่านเครือข่าย ร้อยละ 95 ณัฐวัฒน ์
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92 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูด้้านการบรกิารคอมพิวเตอร ์

อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง  
5 ข้อ 

จิรวัฒน์ 

93 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งระบบท่ีส ารองข้อมูลและกู้
ข้อมูลในยามฉุกเฉิน 

5 ข้อ 
จตุพร 

94 ร้อยละความส าเรจ็ในการเข้าสู่มาตรฐานในการบริหารจัดการ
ส านักฯ ด้วยมาตรฐาน ISO27001 

ร้อยละ 60 
จิรวัฒน ์

95 ร้อยละความส าเรจ็ของการจัดให้มช่ีองสัญญาณเครือข่าย
ส ารองนอกเหนือจากโครงข่ายของ Uninet  

ร้อยละ 100 
ณัฐวัฒน์ 

งานบริการสารสนเทศ     

96 แผนพัฒนาระบบงานบริการสารสนเทศ 5 ข้อ ณชนก 

97 จ านวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี  1 เรื่อง ศรัณย์พงษ์ 
98 ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจการบรกิารของผู้รับบริการต่อการ

ด าเนินงานของบุคลากร 
ร้อยละ 85 ณชนก 

99 ร้อยละความส าเรจ็ในการแก้ไขปญัหาข้อร้องเรียน ร้อยละ 90 บุรินท์ 

100 จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  1,500 คน/ป ี ธนากร 

101 ร้อยละความพร้อมของการให้บริการระบบสารสนเทศ ร้อยละ 90 ฐิตินันท์ 

102 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ ร้อยละ10 ศรัณย์พงษ์ 

103 ร้อยละความส าเรจ็ในการแก้ปัญหาด้านบริการสารสนเทศ ร้อยละ95 ณชนก 

104 ร้อยละความส าเรจ็ในการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ
สารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงาน  

ร้อยละ 95 ฐิตินันท์ 

105 ร้อยละความส าเรจ็ของการน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 90 ธนากร 

106 ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา/ปรับปรงุเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ 

5 ข้อ ฐิตินันท์ 

107 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการของหน่วยงาน 5 ข้อ สิริพงษ์ 

108 จ านวนระบบสารสนเทศใหม่ที่น ามาใช้เพื่อการบริการจัดการ 1 ระบบ ฐิตินันท์ 

109 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
ด้านนักศึกษา บุคลากร การเงินอุดมศึกษา และภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต  

6 ข้อ สิริพงษ์ 

110 จ านวนบริการสารสนเทศท่ีสามารถใช้บริการผ่านอุปกรณ์  
Smart  Device   

1 รายการ 
ศรัณย์พงษ์ 

111 จ านวนกิจกรรม แข่งขัน ทักษะทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 1 กิจกรรม ธนากร 
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112 จ านวนระบบท่ีสนับสนุนการตัดสนิใจของผู้บริหารในทุกระดับ 1 ระบบ สิริพงษ์ 

113 ร้อยละความส าเรจ็การจดัการฐานข้อมูลภายใน มหาวิทยาลยั
ให้มีความเป็นหนื่งเดียว  

ร้อยละ 40 สิริพงษ์ 

114 จ านวนระบบในการสรา้งองค์ความรู ้(สนับสนุนให้เกิดระบบ
และกระบวนการสร้างองค์ความรู ้สู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ)  

2 ระบบ บุรินท์ 

115 จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารตามพันธกิจหลักท่ี
ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาและน ามาใช้ 
อย่างต่อเนื่อง 

1 ระบบ บุรินท์ 

งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย     

116 แผนพัฒนาระบบงานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย  

5 ข้อ พันธฤทธิ์ 

117 จ านวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี (ทั้ง 8 งาน) 1 เรื่อง มุทิตา 
118 ร้อยละเฉลีย่ความพึงพอใจการบรกิารของผู้รับบริการต่อการ

ด าเนินงานของบคุลากร (ทั้ง 8 งาน) 
ร้อยละ 85 ธนากร  

119 ร้อยละความส าเรจ็ในการแก้ไขปญัหาข้อร้องเรียน ร้อยละ 100 ศราวุฒิ 

120 ร้อยละความส าเรจ็ในการให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอรต์าม
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 90 ชรัช 

121 ร้อยละความส าเรจ็ของการบ ารุงรกัษาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละ
อุปกรณ์ที่เป็นไปตามแผน 

ร้อยละ 90 พันธฤทธิ์ 

122 ร้อยละความพร้อมของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
ประจ าห้องเรียน ห้องปฏิบัติการกลาง และ ส านักงานท่ัวไป  

ร้อยละ 95 ประภาส 

123 ร้อยละความส าเรจ็ในการเข้าสู่มาตรฐานในการให้บริการด้วย
มาตรฐาน  ITIL V.3  

ร้อยละ 100 ชรัช 
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