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โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหวังว่าคู่มือการปฏิบัติงานของแผนปฏิบัติราชการ 
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ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 

งานบริหารและพัฒนาระบบ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส่วนท่ี 1 
แนวทางการประเมินตัวช้ีวัด 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักการและเหตุผล 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้มีกำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี มำจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำน  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกร โดยได้ท ำกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มำเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบไปด้วย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำยและโครงกำร/กิจกรรม พร้อมทั้งได้
มีกำรถ่ำยทอดไปยังงำนต่ำงๆ ภำยในส ำนักฯ และได้ท ำกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมตัวชี้วัด และเป้ำหมำยของ
ส ำนักวิทยบริกำร ให้ประสบควำมส ำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยต่อไป  

วิสัยทัศน ์
“แหล่งสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรบริกำร 

ภำยใต้โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมมั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง” 
พันธกิจ 

1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. กำรบริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ตอบสนองกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ควำมมั่นคง และปลอดภัย ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำรสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล
2. บริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริม

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรแข่งขัน
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เป้าประสงค ์
1. มีโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีควำมมั่นคง ปลอดภัยทั่วถึง

รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล
2. เป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ตอบสนองกำรเข้ำถึงบริกำรแบบทุกที่ทุกเวลำ และ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ เพิ่ม

โอกำสกำรแข่งขัน

กลยุทธ์ 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง
2. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ บุคลำกรให้มีสมรรถนะด้ำน IT
5. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย ภำยใต้หลักธรรมมำภิบำล
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
7. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน
8. ส่งเสริมและพัฒนำหน่วยงำนให้ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562-2565 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563-2565 

ยุทธศำสตร์ 1. เพื่อกำรพลิกโฉม
มหำวิทยำลัยสู่มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. พัฒนำคุณภำพบัณฑิต และ
ก ำลังคนเพื่อรองรับอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยของประเทศ

3. พัฒนำเทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้มหำวิทยำลัยชมุชน สังคม
และประเทศ

4. บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
เพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลง
ได้อย่ำงมั่นคง

กลยุทธ์ 3 กลยุทธ ์ 4 กลยุทธ ์ 4 กลยุทธ ์ 2 กลยุทธ ์

แผนงำน/โครงกำร 1 โครงกำรที่ส ำคัญ 12 โครงกำรที่ส ำคัญ 8 โครงกำรที่ส ำคัญ 7 โครงกำรที่ส ำคัญ 

ยุทธศำสตร์ 1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ควำมมั่นคง และ
ปลอดภัย ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล

2. บริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียน
กำรสอน และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรแข่งขัน

กลยุทธ์ 1 กลยุทธ ์ 3 กลยุทธ ์ 4 กลยุทธ ์

แผนงำน/โครงกำร 4 โครงกำรที่ส ำคัญ 13 โครงกำรที่ส ำคัญ 15 โครงกำรที่ส ำคัญ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562-2565 ฉบับปรับปรุง 
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สรุปกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562-2565 
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“แหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ ภายใต้โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความม่ันคง ปลอดภัย และท่ัวถึง”

1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ควำมม่ันคง
และปลอดภัย ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรสูก่ำรเปน็มหำวิทยำลัย

ดิจิทัล 

2. บริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรดำ้นกำรเรียนกำรสอน
และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรแข่งขัน

1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรให้ม่ันคง ปลอดภัย และ
ท่ัวถึง

 2.สนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนเพื่อ
ส่งเสริมกำรผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ

3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่งกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ส่งเสริมและ
พัฒนำนักศึกษำ
บุคลำกรให้มี
สมรรถนะด้ำน IT

5. พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรท่ี
ทันสมัย ภำยใต้
หลักธรรมมำภิบำล

6. พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
เชิงกลยุทธ์

7. ส่งเสริมและ
พัฒนำบุคลำกรให้มี
ศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำน

โค
รง

กา
ร 

1.1.1 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับ
รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

1.1.2 โครงกำรจัดท ำแผนแม่บทด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของมหำวิทยำลัย ระยะ 3-5 ปี 

1.1.3 โครงกำรจัดหำและพัฒนำ
ระบบส ำรอง ในด้ำนระบบสำรสนเทศ
และเครือข่ำย 

1.1.4 โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ
กำรประชุมทำงไกล ผ่ำนเครือข่ำยให้มี
ควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

๘. ส่งเสริมและ
พัฒนำหน่วยงำน
ใหใ้ช้ทรัพยำกร
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

๒.๑.1 โครงกำรระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (Automation Library)  
๒.๑.2 โครงกำรพัฒนำระบบ
คลังข้อมูลทำงวิชำกำร 
(Repository) 
๒.๑.3 โครงกำรผลิตและจัดหำ
ทรัพยำกรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Book)   
๒.๑.4 โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรพัฒนำบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
๒.๑.5 โครงกำรพัฒนำระบบกำร
เรียนออนไลน์ระบบเปิดท่ีรองรับ
ผู้ใช้จ ำนวนมำก (MOOC) 
๒.๑.6 โครงกำรจัดหำทรัพยำกร
ฐำนข้อมูลอ้ำงอิงกำรวิจัย 
(Reference Databases) เพื่อ
รองรับกำรศึกษำ และกำรวิจัย 
๒.๑.7 โครงกำรจัดตั้งศูนย์
ทดสอบมำตรฐำนสมรรถนะด้ำน 
IT ของนักศึกษำและบุคลำกร 

๒.๓.1 โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำน IT ของ
นักศึกษำภำยใน
มหำวิทยำลัย 

๒.๓.๒ โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำน IT ของ
บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย 

3.1.1 โครงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Document)  
3.1.2 โครงกำรพัฒนำระบบ
กำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Meeting)  
3.1.3 โครงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
บริหำรงำนบุคคล  
3.1.4 โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
อำคำร 
3.1.๕ โครงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงระบบสำรเทศเพื่อ
กำรบริหำร 
3.1.๖ โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสิทธ์ิกำรใช้ซอฟท์แวร์
ลิขสิทธ์ิ 
3.1.๗ โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรปฏิทินกำรประชุม/
สัมมนำ 

3.๒.1 โครงกำรจัดท ำ
ระบบฐำนข้อมูลกลำงของ
มหำวิทยำลัยเพ่ือรองรับ
ด้ำนบริหำรจัดกำร  
3.๒.2 โครงกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือช่วย
ในกำรตัดสินใจและกำรวำง
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 
(Business Intelligence)  
3.๒.3 โครงกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
เฝ้ำระวังกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกลยุทธ์หน่วยงำน 
(Strategic Monitoring 
System)  
3.๒.4 โครงกำรพัฒนำ
ระบบงำนกำรวำงแผน
ทรัพยำกรของ
มหำวิทยำลัย (Enterprise 
Resource Planning) 

3.๓.1 โครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำบุคลำกรให้มี
ศักยภำพในกำรปฏิบตัิงำน 

3.๓.2 โครงกำร mini-MIS 
ส ำหรับผู้บริหำร 

3.๔.1 โครงกำรส่งเสริม
กำรใช้เทคโนโลยีสีเขียวใน
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำร 

3.๔.2 โครงกำรกำร
พัฒนำระบบบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

๒.๒.1 โครงกำรปรับปรุง
พ้ืนที่กำรเรียนรู้ตำม
อัธยำศัยเพ่ือสนับสนุนกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒.๒.2 โครงกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรจัดท ำสือ่
กำรเรียนกำรสอนที่
สนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง 

๒.๒.3 โครงกำรพัฒนำ
ระบบบริกำร Video on 
Demand 

๒.๒.4 โครงกำรจัดหำ
ระบบกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนภำษำของ
นักศึกษำ และบุคลำกร 
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ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน ควำมมั่นคง และ
ปลอดภัย ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำรสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยดิจิทัล

มีโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ทำงด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศและกำร 
สื่อสำรที่มีควำม 
มั่นคง ปลอดภัย 
ทั่วถึง รองรับกำร 
เป็นมหำวิทยำลัย 
ดิจิทัล

1.1 พัฒนำโครงสร้ำง 
พื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำรให้มั่นคง
ปลอดภัย และทั่วถึง 

1.1.1 ร้อยละควำมสำเร็จของ 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บท 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย

90 1.1.1. โครงกำรจัดทำแผนแม่บท 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร 
สื่อสำรของมหำวิทยำลัยระยะ 3-5 ป ี
1.1.2. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ
รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
1.1.3. โครงกำรจัดหำและพัฒนำ 
ระบบสำรอง ในด้ำนระบบสำรสนเทศ
และเครือข่ำย 
1.1.4. โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง 
ระบบกำรประชุมทำงไกล ผ่ำน 
เครือข่ำยให้มีควำมทันสมัยและมี 
ประสิทธิภำพ 
1.1.5 โครงกำรปรับปรุงพื้นที่กำร 
เรียนรู้ตำมอัธยำศัยเพื่

1.1.2 ร้อยละควำมพึงพอใจ 
กำรใช้งำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรของ 
มหำวิทยำลัย

85 
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ความเช่ือมโยงประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ ์แผนงานโครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย(ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

2. บริกำรทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ เพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรด้ำนกำร
เรียนกำรสอน และ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

เป็นแหล่งสนับสนุน 
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
ตอบสนองกำรเข้ำถึง 
บริกำรแบบทุกที่ทุก 
เวลำ และส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ตลอด 
ชีวิต

2.1 สนับสนุนกำร 
เรียนกำรสอนเพื่อ 
ส่งเสริมกำรผลิต 
บัณฑิตนักปฏิบัติ

2.1.1 จำนวนระบบสำรสนเทศ 
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพื่อ 
ส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตนัก 
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น

2 2.1.1 โครงกำรระบบห้องสมุด 
อัตโนมัติ (Automation Library) 
2.1.2 โครงกำรพัฒนำระบบคลังข้อมูล
ทำงวิชำกำร(Repository) 
2.1.3 โครงกำรผลิตและจัดหำทรัพยำกร
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) 
2.1.4 โครงกำรส่งเสริมและ 
สนับสนุนกำรพัฒนำบทเรียน 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
2.1.5 โครงกำรพัฒนำระบบกำร 
เรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับ 
ผู้ใช้จำนวนมำก (MOOC) 
2.1.5 โครงกำรจัดหำทรัพยำกรฐำนข้อมูล
อ้ำงอิงกำรวิจัย(Reference Databases) 
เพื่อรองรับกำรศึกษำ และกำรวิจัย 
2.1.7 โครงกำรจัดต้ังศูนย์ทดสอบ 
มำตรฐำนสมรรถนะด้ำน IT ของ 
นักศึกษำและบุคลำกร

2.1.2 ร้อยละควำมพึงพอใจใน 
กำรใช้ระบบสำรสนเทศที่ 
พัฒนำขึ้นเพื่อสนับสนุนกำร 
เรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมกำร 
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
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ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

2.2 ส่งเสริมและ 
สนับสนุนแหล่งกำร 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริกำร 
แหล่งกำรเรียนรู้สำหรับกำร 
พัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำ ไอที 
และวิชำชีพเพิ่มขึ้น 

25 2.2.1 โครงกำรส่งเสริมและ 
สนับสนุนกำรจัดทำสื่อกำรเรียนกำร 
สอนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
2.2.2 โครงกำรพัฒนำระบบ 
บริกำร Video on Demand 
2.2.3 โครงกำรจัดหำระบบกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำของ
นักศึกษำ และบุคลำกร 

2.3 ส่งเสริมและ 
พัฒนำนักศึกษำ 
บุคลำกรให้มี
สมรรถนะ 
ด้ำน IT 

2.3.1 ร้อยละผู้ผ่ำนกำร 
ประเมินสมรรถนะด้ำนไอที ของ 
นักศึกษำ และบุคลำกร 

90 2.3.1 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำน 
IT ของนักศึกษำภำยในมหำวิทยำลัย 
2.3.2 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำน 
IT ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
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ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3. พัฒนำระบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรและกำรแข่งขัน

มีระบบเทคโนโลยี 
สำรสนเทศเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภำพกำร 
บริหำรจัดกำรและ 
กำรตัดสินใจ เพิ่ม 

โอกำสกำรแข่งขัน 

3.1 พัฒนำระบบ 
สำรสนเทศเพื่อกำร 
บริหำรจัดกำรที่ 
ทันสมัย ภำยใต้ 
หลักธรรมมำภิบำล 

3.1.1 จ ำนวนกำรพัฒนำระบบ 
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ที่ทันสมัย ภำยใต้หลักธรรมมำภิ
บำล 

2 3.1.1 โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง 
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) 
3.1.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำร 
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
3.1.3 โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง 
ระบบสำรสนเทศบริหำรงำนบุคคล 
3.1.4 โครงกำรพัฒนำระบบ 
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรอำคำร 
3.1.5 โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง 
ระบบสำรเทศเพื่อกำรบริหำร 
3.1.6 โครงกำรพัฒนำระบบ 
บริกำรสิทธิ์กำรใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ 
3.1.7 โครงกำรพัฒนำระบบ 
บริกำรปฏิทินกำรประชุม/สัมมนำ 

3.1.2 ร้อยละประสิทธิภำพของ 
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรที่ทันสมัย ภำยใต้หลักธรรม
มำภิบำลที่พัฒนำขึ้น 
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ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3.2 พัฒนำระบบ 
บริหำรจัดกำรเชิงกล 
ยุทธ์สำหรับผู้บริหำร 
มหำวิทยำลัย 

3.2.1 จ ำนวนกำรพัฒนำระบบ 
บริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 

สำหรับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

1 3.2.1 โครงกำรจัดทำระบบ 
ฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย 
เพื่อรองรับด้ำนบริหำรจัดกำร 
3.2.2 โครงกำรพัฒนำระบบ 
สำรสนเทศเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจ 
และกำรวำงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 
(BusinessIntelligence) 
3.2.3 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรเฝ้ำระวังกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกลยุทธ์หน่วยงำน (Strategic 
MonitoringSystem) 
3.2.4 โครงกำรพัฒนำระบบงำน 
กำรวำงแผนทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย 
(EnterpriseResource Planning) 

3.2.2 ร้อยละประสิทธิภำพของ 
ระบบบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
ส ำหรับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

95 

3.3 ส่งเสริมและ
พัฒนำบุคลำกรให้มี 
ศักยภำพในกำร 
ปฏิบัติงำน 

3.3.1ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับ
กำรพัฒนำวิชำชีพให้มีมำตรฐำน
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 

90 3.3.1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ 
บุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
3.3.2 โครงกำร mini-MIS ส ำหรับ 
ผู้บริหำร 
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ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

3.4 ส่งเสริมและ 
พัฒนำหน่วยงำนให้
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ 

3.4.1 ร้อยละควำมส ำเร็จตำม 
แผนกำรบ ำรุงรักษำและซ่อม 
บ ำรุงอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ 
มหำวิทยำลัย 

80 3.4.1 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีสีเขียวในด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
3.4.2 โครงกำรกำรพัฒนำระบบ
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 
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ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ก าหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บท 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย 

90 ภำยในวันที่ 1 ม.ค., 1 มิ.ย.65 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2 ร้อยละควำมพึงพอใจกำรใช้งำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย 

85 ภำยในวันที่ 1 ม.ค., 1 มิ.ย.65 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3 จ ำนวนระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริม
กำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

  2 ภำยในวันที่ 30 มี.ค.และ 30 ต.ค. 65 งำนวิทยบริกำร 
งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

4 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นเพื่อ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

  85 ภำยในวันที่ 1 ม.ค., 1 มิ.ย.65 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5 ร้อยละของจ ำนวนผู้ใช้บริกำรแหล่งกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนภำษำ ไอทีและวิชำชีพเพิ่มขึ้น 

 25 ภำยในวันที่ 30 เม.ย 65 งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

6 ร้อยละผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะด้ำนไอที ของนักศึกษำ และ
บุคลำกร 

90 ภำยในวันที่ 30 เม.ย 65 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

7 จ ำนวนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย 
ภำยใต้หลักธรรมมำภิบำล 

2 ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ก าหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ 

8 ร้อยละประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 
จัดกำรที่ทันสมัย ภำยใต้หลักธรรมมำภิบำลที่พัฒนำขึ้น 

95 ภำยในวันที่ 1 ม.ค., 1 มิ.ย.65 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

9 จ ำนวนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ส ำหรับผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย 

1 ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

10 ร้อยละประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ส ำหรับ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

95 ภำยในวันที่ 1 ม.ค., 1 มิ.ย.65 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

11 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพให้มีมำตรฐำนส ำหรับ
กำรปฏิบัติงำน 

90 ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

12 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย 

80 ภำยในวันที่ 7 ของทุกเดือน งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

13 ร้อยละควำมพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภำพห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกำร ทรัพยำกรกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

≥ 80 ภำยในวันที่ 1 ของเดือน ก.พ. และ 
ก.ค. 64 

งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

14 ร้อยละควำมพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริกำรต่อประโยชน์จำกำร
ให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 

≥ 80 ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
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ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ก าหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ 

15 รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรในรอบ 1 ปี 2,000,000 ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

16 ร้อยละเฉลี่ยควำมพึงพอใจของอำจำรย์และบุคลำกรในกำรบริหำร
จัดกำรของมหำวิทยำลัย 

≥ 80 ภำยในวันที่ 1 ของเดือน เม.ย. และ 
ต.ค. 65 

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

17 ร้อยละของควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยง 

≥ 80 ภำยในวันที่ 1 ของเดือน ก.ค. และ 
ต.ค. 65 

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

18 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำแต่
ละไตรมำสเป็นไปตำมเป้ำหมำย 

100 ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

19 ร้อยละเฉลี่ยควำมพึงพอใจกำรบริกำรของผู้รับบริกำรต่อกำร
ด ำเนินงำนของบุคลำกร 

≥ 80 ภำยในวันที่ 1 ของเดือน เม.ย และ 
ต.ค. 65 

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

20 จ ำนวนงำนวิจัยสถำบันรอบ 1 ป ี 3 ภำยในวันที่ 1 ของเดือน ม.ค., เม.ย., 
ก.ค และ ต.ค. 65 

งำนวิทยบริกำร 
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ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อ) 
ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ก าหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ 

21 ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้ถูกต้อง
และครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

100 ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

22 ผลสัมฤทธิ์ของควำมส ำเร็จของกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ≥70 เดือน ต.ค. 65 งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

23 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคภูมิทัศน์ 
สิ่งแวดล้อมตำมหลักเกณฑ์ของ Green University น ำไปสู่กำร
เติบโตของมหำวิทยำลัยอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

300 คะแนน เดือน ต.ค. 65 งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

24 จ ำนวนบุคลำกรทุกระดับที่ได้รับกำรพัฒนำตำม IDP (Individual 
Development Plan) ตำมที่มหำวิทยำลัยเห็นชอบ 

28 คน ทุกเดือน งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

25 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมพันธกิจหลัก 
1. กำรผลิตบัณฑิต
2. กำรวิจัย
3. กำรบริกำรวิชำกร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. กำรบริหำรจัดกำร

3.51 คะแนน เดือน ต.ค. 65 งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
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ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ก าหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ 

26 กระบวนกำรพัฒนำแผน 5 คะแนน 
(8 ข้อ) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65) 

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

27 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน: 
กำรบริกำรแบบกัลยำณมิตร 

   ร้อยละ 90 
(ค่ำเฉลี่ย 4.50) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65) 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

28 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรและ
กิจกรรม 

5 คะแนน 
(ร้อยละ 100) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65)

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

29 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65) 

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
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ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ก าหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ 

30 กำรบริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำรเคร่ืองแม่ข่ำยและ
ระบบเครือข่ำย 

5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65)

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

31 กำรบริกำรสิ่งสนับสนุน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงด้ำนสื่อกำรเรียนกำร
สอน โสตทัศนูปกรณ์ 

5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65) 

งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

32 กำรบริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศห้องสมุด 

5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65)

งำนวิทยบริกำร 

33 กำรพัฒนำปรับปรุงบ ำรุงรักษำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล
มหำวิทยำลัย 

5 คะแนน 
(40 คร้ัง) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65)

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ก าหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ 

34 จ ำนวนกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนแบบดิจิทัล 5 คะแนน 
(30 เรื่อง) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65)

งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

35 จ ำนวนงำนวิจัยที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เผยแพร่ในระบบ TDC ของ สกอ. 

5 คะแนน 
(75 เรื่อง) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65)

งำนวิทยบริกำร 

36 จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่ได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุงเพื่อบริหำร
จัดกำรหน่วยงำน 

2 ระบบ รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65) 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

37 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน 5 คะแนน 
(7 ข้อ) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65) 

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
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ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ก าหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ 

38 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65) 

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

39 ระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน 5 คะแนน 
(6 ข้อ) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65) 

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

40 ระบบและกลไกกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัด เพื่อ
พัฒนำและธ ำรงรักษำไว้ให้บุคลำกรมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 

5 คะแนน 
(7 ข้อ) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65) 

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

41 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน 5 คะแนน 
(6 ข้อ) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65) 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ก าหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ 

42 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65) 

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

43 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 5 คะแนน 
(9 ข้อ) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65) 

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

44 กำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65) 

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 

45 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  

5 คะแนน 
(5 ข้อ) 

รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน ก.พ. 65) 
รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน พ.ค. 65) 

งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
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ส่วนท่ี 2 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ตัวชี้วดัและค่ำเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัดท่ี 1  ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของมหำวิทยำลัย 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจะต้องกำรจัดท ำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย ระยะ 4 ปี เพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย โดยได้มีกำร
ก ำหนดแนวคิดหลัก (Concept) ส ำหรับกำรจัดท ำแผนแม่บทฯ โดยอำศัยมำตรฐำนสำกลและแนวคิดส ำคัญ 
เช่น 1) แนวคิด DBT (Digital Business Transformation) 2) กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค 
(SWOT Analysins) 3) แนวคิดสถำปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  4) แนวนโยบำยหลักของ
ผู้บริหำร เพื่อน ำมำให้ใช้ในกำรจัดท ำแผน โดยมีรำยละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 

1) ท ำกำรวิเครำะห์สถำนะปัจจุบัน (ภำยนอกและภำยใน)
2) รวบรวมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อก ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ผลกำรวิเครำะห์ (SWOT) เพื่อ

จัดท ำยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน แผนงำนโครงกำร และงบประมำณ
4) ยกร่ำงและน ำเสนอแผน
5) ประชำสัมพันธ์แผนให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนรับทรำบ

6) จัดท ำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
เกณฑ์กำรค ำนวณ : 

ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 90 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : คร้ังที่ 1 ภำยในวันที่ 1 มกรำคม 2565 

 คร้ังที่ 2 ภำยในวันที่ 1 มิถุนำยน 2565 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2 ร้อยละควำมพึงพอใจกำรใช้งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของมหำวิทยำลัย 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้งำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย โดยใช้ผลกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและด้ำนกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

วิธีกำรหำค่ำร้อยละ 

วิธีกำรหำค่ำเฉลี่ย 

ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 85 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : คร้ังที่ 1 ภำยในวันที่ 1 มกรำคม 2565 

 คร้ังที่ 2 ภำยในวันที่ 1 มิถุนำยน 2565 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 จ ำนวนระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึน 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดน้ีต้องกำรวัดถึงจ ำนวนระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริม
กำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพิ่มขึ้น เช่น ๑) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) ๒) ระบบคลังข้อมูล
ทำงวิชำกำร (Repository) ๓) โครงกำรผลิตและจัดหำทรัพยำกรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ๔) กำร
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  ๕) พัฒนำระบบกำรเรียนออนไลน์
ระบบเปิดที่รองรับผู้ใช้จ ำนวนมำก (Mooc) ๖) กำรจัดหำทรัพยำกรฐำนข้อมูลอ้ำงอิงกำรวิจัย (Reference 
Databases) เพื่อรองรับกำรศึกษำ และกำรวิจัย ๗) กำรจัดต้ังศูนย์ทดสอบมำตรฐำนสมรรถนะด้ำน IT 
นักศึกษำและบุคลำกร 
เกณฑ์กำรค ำนวณ : ผลรวมของจ ำนวนระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมกำรผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำ/จัดหำ เพื่อน ำมำให้บริกำร 
คำ่เป้ำหมำย : 2 ระบบ 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนวิทยบริกำร 
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ระยะเวลำในกำรรำยงำน : คร้ังที่ 1 ภำยในวันที่ 30 มีนำคม 2565 
       คร้ังที่ 2 ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2565 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรใช้ระบบสำรสนเทศท่ีพัฒนำข้ึนเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
เพ่ือส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรใช้
ระบบสำรสนเทศ ที่พัฒนำขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน โดยผู้ใช้งำนระบบได้ท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
ในด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี  1) ระบบง่ำยต่อกำรใช้งำน 2) ระบบมีควำมเร็ว 3) ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4) สืบค้น
ข้อมูลได้ง่ำย 5) ควำมเสถียรของระบบ 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 85 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : คร้ังที่ 1 ภำยในวันที่ 1 มกรำคม 2565 

 คร้ังที่ 2 ภำยในวันที่ 1 มิถุนำยน 2565 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ร้อยละของจ ำนวนผู้ใช้บริกำรแหล่งกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำ ไอทีและ
วิชำชีพเพ่ิมข้ึน 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรประเมินผลจ ำนวนผู้ใช้บริกำรแหล่ง
กำรเรียนรู้ส ำหรับกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำ ไอทีและวิชำชีพ ของปีที่ผ่ำนมำ และน ำผลของจ ำนวน
ผู้ใช้บริกำรฯ ณ ปี ปัจจุบันมำเปรียบเทียบกัน เพื่อน ำข้อมูลที่ได้หำมำท ำกำรหำค่ำจ ำนวนผู้ใช้บริกำรที่เพิ่มขึ้น 
โดยกำรน ำข้อมูลมำท ำกำรหำค่ำร้อยละที่เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวนผู้ใช้บริกำรแหล่งกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรพัฒนำ
สมรรถนะของทั้ง 2 ป ี
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

 ค่ำร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน 

ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 25 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2565 
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ตัวช้ีวัดท่ี 6 ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะด้ำนไอที ของนักศึกษำ และบุคลำกร 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด :  

นักศึกษำ 
       มหำวิทยำลัยมุ่งพัฒนำศักยภำพบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีควำมสำมำรถด้ำน IT และมีคุณภำพตำมควำม

ต้องกำรของตลำดแรงงำนโดยกำรประเมินสมรรถนะทำงด้ำน IT ของนักศึกษำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับ
ปริญญำตรีชั้นปีสุดท้ำย ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

เกณฑ์กำรค ำนวณ : 

ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : 
บุคลำกร 

         ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำน IT เพื่อน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยได้มีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับ
กำรฝึกอบรมสรรถนะทำงด้ำน IT 

ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 90 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2565 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 จ ำนวนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรท่ีทันสมัย ภำยใต้หลักธรรมมำภิบำล 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินกำรพัฒนำ
หรือปรับปรุงเพื่อกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย ลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน ลดขั้นตอน/
กระบวนงำนในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพิ่มประสิทธิผลของกำรตัดสินใจของผู้บ ริหำร 
ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศพื้นฐำนในปัจจุบันและสำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในอนำคตได้ 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

ค่ำเป้ำหมำย : 2 ระบบ 
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ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 ร้อยละประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรท่ีทันสมัย ภำยใต้หลักธรรม
มำภิบำลท่ีพัฒนำข้ึน 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : เป็นกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย 
ภำยใต้หลักธรรมมำภิบำล ที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินกำรพัฒนำหรือปรับปรุงเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย โดยผู้ใช้งำนระบบได้ท ำกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบที่ใช้งำน
ในด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี  1) ง่ำยต่อกำรใช้งำน 2) ระบบมีควำมเร็ว 3)ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร 4) สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย 
5) ควำมเสถียรของระบบ
เกณฑ์กำรค ำนวณ :

วิธีกำรหำค่ำร้อยละ 

วิธีกำรหำค่ำเฉลี่ย 

ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 85 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : คร้ังที่ 1 ภำยในวันที่ 1 มกรำคม 2565 

 คร้ังที่ 2 ภำยในวันที่ 1 มิถุนำยน 2565 

ตัวช้ีวัดท่ี 9 จ ำนวนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ส ำหรับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินกำรพัฒนำ
หรือปรับปรุงเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ส ำหรับหน่วยงำนและผู้บริหำรมหำวิทยำลัย เพื่อลดระยะเวลำ
กำรปฏิบัติงำน ลดขั้นตอน/กระบวนงำนในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพิ่มประสิทธิผลของกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำร จำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศพื้นฐำนในปัจจุบันและสำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในอนำคตได้ 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  
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ค่ำเป้ำหมำย : 1 ระบบ 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน 

ตัวช้ีวัดท่ี 10 ร้อยละประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ส ำหรับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : เป็นกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ส ำหรับผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย  ที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินกำรพัฒนำหรือปรับปรุงเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย โดยผู้ใช้งำนระบบได้ท ำกำรประเมินประสิทธิภำพของระบบ
จัดกำรเชิงกลยุทธ์ส ำหรับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ที่ใช้งำนในด้ำนต่ำงๆ ดังน้ี  ๑) ง่ำยต่อกำรใช้งำน ๒) ระบบมี
ควำมเร็ว ๓)ประหยัดเวลำ/ทรัพยำกร ๔) สืบค้นข้อมูลได้ง่ำย ๕) ควำมเสถียรของระบบ 

เกณฑ์กำรค ำนวณ : 

ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยะ 95 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : คร้ังที่ 1 ภำยในวันที่ 1 มกรำคม 2565 

 คร้ังที่ 2 ภำยในวันที่ 1 มิถุนำยน 2565 

ตัวช้ีวัดท่ี 11 ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพให้มีมำตรฐำนส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพให้มีมำตรฐำนส ำหรับกำรปฏิบัติงำน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีกำรพัฒนำจำกกำรลงมือ
ปฏิบัติและเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ เรียนรู้ผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ กำรศึกษำหำควำมรู้ เช่น กำรบรรยำย 
กำรฝึกอบรม กำรสอนงำน กำรเป็นพี่เลี้ยง กำรสอนแนะ เป็นต้น 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 90 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 12 ร้อยละควำมส ำเร็จตำมแผนกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย ที่ด ำเนินกำรจัดท ำขึ้นในแต่ละปี โดยพิจำรณำกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรที่ท ำกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ตำมที่ได้มีกำรเสนอไว้ตำมแผนกำรบ ำรุงรักษำ 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยะ 80 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : ภำยในวันที่ 7 ของทุกเดือน 
ตัวช้ีวัดท่ี 13 ร้อยละควำมพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภำพห้องเรียนห้องปฏิบัติกำร ทรัพยำกรกำร
เรียนรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดน้ีต้องกำรวัดควำมพึงพอใจของผู้ เรียนต่อคุณภำพห้องเรียนห้องปฏิบัติกำร
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัย โดยระดับควำมพึงพอใจให้ส ำรวจโดยใช้
คะแนน 5 ระดับ (ค่ำคะแนน 1 ถึง 5) สิ่งสนับสนุนเหล่ำน้ีต้องมีปริมำณเพียงพอและมีคุณภำพ พร้อมใช้งำน 
ทันสมัย โดยพิจำรณำกำรด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึษำ 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

ค่ำเป้ำหมำย : ≥ ร้อยละ 80 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : คร้ังที่ 1 ภำยในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 

 คร้ังที่ 2 ภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม 2565 

ตัวช้ีวัดท่ี 14 ร้อยละควำมพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริกำรต่อประโยชน์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : พิจำรณำผลของควำมพิงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริกำรต่อประโยชน์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพเมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นโดยระดับควำมพึงพอใจให้ส ำรวจโดยใช้คะแนน 5 ระดับ (1-5) 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  
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ค่ำเป้ำหมำย : ≥ ร้อยละ 80 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน 

ตัวช้ีวัดท่ี 15 รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรในรอบ 1 ปี 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดน้ีต้องกำรวัดถึงรำยได้เต็มจ ำนวนจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรในรอบ 1 ปี  
         รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร หมำยถึง เงินที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร และหมำยรวมถึง เงิน
เกิดประโยชน์อื่นใด ที่ได้รับอันเน่ืองมำจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร   
         กำรบริกำรวิชำกำร หมำยถึง กำรให้บริกำรวิชำกำรในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรอนุญำตให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรของสถำบัน เป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร ให้กำรปรึกษำ ให้กำรฝึกอบรม จัดประชุม หรือสมรรถนะ 
ทำงวิชำกำร ท ำกำรวิจัยเพื่อตอบค ำถำมต่ำงๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม  (อ้ำงอิงจำกคู่มือประกันคุณภำพ พ.ศ. 
2553 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
ตัวอย่ำงงำนให้บริกำรวิชกำร มีลักษณะดังน้ี 

1) งำนทดลองและวิเครำะห์ งำนซ่อมบ ำรุง
2) งำนให้ค ำแนะน ำและที่ปรึกษำ เช่น กำรศึกษำค้นคว้ำ ส ำรวจ รับจ้ำงท ำวิจัยที่ปรึกษำด้ำนกำร

จัดท ำระบบมำตรฐำนกำรให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำรทำงเทคนิคและวิชำชีพ หรือเป็นที่ปรึกษำให้กับหน่วยงำน
หรือองค์กรภำยนอก 

3) งำนออกแบบสร้ำงเคร่ือง กำรติดต้ัง กำรรับจ้ำงท ำของ ค ำนวณแบบ เขียนแบบ แปลหรือเรียบเรียง
ต ำรำทำงวิชำกำร เขียนคู่มือปฏิบัติงำน กำรผลิตสื่อ 

4) งำนฝึกอบรมสัมมนำ
5) งำนบริกำรทำงวิชำกำรอื่นๆ ที่อธิกำรบดีก ำหนด
6) งำนวิจัยและงำนสนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลัยที่ได้รับจำกแหล่งทุนหรือหน่วยงำน เช่น ส ำนักงำน

กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.) 
และกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิมิว่ำด้วย
กำรให้บริกำรวิชกำรกำร พ.ศ. 2558 ) 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

ค่ำเป้ำหมำย : 2,000,000 บำท 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
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ระยะเวลำในกำรรำยงำน : ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน 

ตัวช้ีวัดท่ี 16 ร้อยละเฉลี่ยควำมพึงพอใจของอำจำรย์และบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดน้ีต้องกำรวัดควำมพิงพอใจของอำจำรย์และบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลัย โดยมีสำระครอบคลุม 4 ด้ำน 1) กำรน ำองค์กรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 2) นโยบำยและกำร
บริหำรจัดกำร 3) บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในมหำวิทยำลัย 4) ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยกับกิจกรรมกำร
พัฒนำองค์กร โดยระดับควำมพึงพอใจให้ส ำรวจโดยใช้คะแนน 5 ระดับ (1-5) 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

ค่ำเป้ำหมำย : ≥ 80 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : คร้ังที่ 1 ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2565 

คร้ังที่ 2 ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม 2565 

ตัวช้ีวัดท่ี 17 ร้อยละของควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง (ค่ำเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนในสังกัดคือค่ำเป้ำหมำยของแผนบริกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน) 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : พิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยแต่ละตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผน 
บริหำควำมเสี่ยง เพื่อให้ระบบบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยมีกำรควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนกำรด ำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย โดยครอบคลุมควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์หรือกล
ยุทธ์ของมหำวิทยำลัยควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกร ควำม
เสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล ควำมเสี่ยงทำงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำร
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สถำนที่) และควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงและขนำดของควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนำคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

ค่ำเป้ำหมำย : ≥ ร้อยละ 80 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : คร้ังที่ 1 ภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม 2565 

 คร้ังที่ 2 ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม 2565 

ตัวช้ีวัดท่ี 18 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำแต่ละไตรมำสเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : กำรพิจำรณำผลส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ จะใช้ผลกำรเบิก
จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำของหน่วยงำนแต่ละไตรมำสสะสม เทียบกับแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
ในแต่ละไตรมำสสะสม เป็นตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำของหน่วยงำน 
       รำยจ่ำยประจ ำ หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริหำรงำนประจ ำของงบประมำณแผ่นดิน
ยกเว้นงบลงทุน 
เกณฑ์กำรค ำนวณ : 

ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 100 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 ร้อยละเฉลี่ยควำมพึงพอใจกำรบริกำรของผู้รับบริกำรต่อกำรด ำเนินงำนของบุคลำกร 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดน้ีต้องกรวัดควำมพิงพอใจกำรบริกำรของผู้ รับบริกำรต่อกำรด ำเนินงำนของ
บุคลำกร โดยมีสำระครอบคลุม 4 ด้ำน 1) ควำมพิงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 2) ควำมพึงพอใจด้ำน
กระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร 3) ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4) ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพ
กำรให้บริกำรในภำพรวม โดยระดับควำมพึงพอใจให้ส ำรวจโดยใช้คะแนน 5 ระดับ (1-5) 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  
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ค่ำเป้ำหมำย : ≥ 80 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : คร้ังที่ 1 ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2565 

คร้ังที่ 2 ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม 2565 

ตัวช้ีวัดท่ี 20 จ ำนวนงำนวิจัยสถำบันรอบ 1 ปี 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดน้ีต้องกำรวัดจ ำนวนงำนวิจัยหรืองำนสำร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในรอบปีงบประมำณ 
เกณฑ์กำรค ำนวณ : ผลรวมของจ ำนวนผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสำธำรณะ 
หรือเชิงพำณิชย์ในรอบปีงบประมำณ  
ค่ำเป้ำหมำย : 3 เรื่อง 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนวิทยบริกำร 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : คร้ังที่ 1 ภำยในวันที่ 1 มกรำคม 2565 

 คร้ังที่ 2 ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2565 
   คร้ังที่ 3 ภำยในวันที่ 1 กรกฎำคม 2565 
   คร้ังที่ 4 ภำยในวันที่ 1 ตุลำคม 2565 
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ตัวช้ีวัดท่ี 21 ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรท่ีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้ถูกต้องและครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดน้ีต้องกำรวัดถึง จ ำนวนรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ ที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยในระยะเวลำ 30 วันหลังจำกจัดโครงกำร 
ควำมถูกต้องและครบถ้วน พิจำรณำจำก 

1. รำยละเอียดรำยงำนสรุป มีเอกสำรที่เป็นสำระส ำคัญถูกต้องและครบถ้วน
2. กระบวนกำรด ำเนินงำน เป็นไปตำมที่ก ำหนด (PDCA)
3. รำยละเอียดตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ สอดคล้องกับโครงกำร
5. รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินโครกำร เป็นไปตำมที่ก ำหนด

เกณฑ์กำรค ำนวณ : 

ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 100 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน 

ตัวช้ีวัดท่ี 22 ผลสัมฤทธิ์ของควำมส ำเร็จของกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 
บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยเพ่ือรองรับควำมเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงม่ันคง) 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดน้ีต้องกำรวัดถึงผลสัมฤทธิ์ของควำมส ำเร็จของกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโดย
พิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยแต่ละตัวชี้วัดกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ในประเด็น
ยุทธศำสตร์ ที่มีค่ำเป้ำหมำยในปีน้ันๆ (เป็นผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม สวส. ตำมที่กองนโยบำยและแผนเป็น
ผู้รำยงำน 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

ค่ำเป้ำหมำย : ≥ ร้อยละ 70 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : ภำยในเดือนตุลำคม 2565 
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ตัวช้ีวัดท่ี 23 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมตำมหลักเกณฑ์ของ 
Green University น ำไปสู่กำรเติบโตของมหำวิทยำลัยอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดน้ีต้องกำรวัดถึงระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค ภูมิทัศน์ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ Green University เพื่อน ำไปสู่กำรเติบโตของมหำวิทยำลัยอย่ำง
สมดุลและยั่งยืน โดยมีเกณฑ์ประเมิน ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมสำมำรถ
ในกำรให้กำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Education) จ ำนวน 1,800 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 18 โดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจะต้องมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำเว็บไซต์เกี่ยวกับควำม
ยั่งยืน 300 คะแนน 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศจะต้องด ำเนินกำรจัดท ำเว็บไซต์เกี่ยวกับควำมยั่งยืน 300 คะแนน 
ค่ำเป้ำหมำย : 300 คะแนน 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : ภำยในเดือนตุลำคม 2565 

ตัวช้ีวัดท่ี 24 จ ำนวนบุคลำกรทุกระดับท่ีได้รับกำรพัฒนำตำม IDP (Individual Development Plan) 
ตำมท่ีมหำวิทยำลัยเห็นชอบ 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดน้ีต้องกำรวัดถึงจ ำนวนบุคลำกรทุกระดับที่ได้รับกำรพัฒนำรำยบุคคล เพื่อให้มี
ควำมรู้ ทักษะและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยในสำยอำชีพของตน โดยแผนกำร
พัฒนำรำยบุคคลจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกมหำวิทยำลัยเท่ำน้ัน 

       IDP (Individual Development Plan) หมำยถึง แผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคลเป็นกรอบหรือ
แนวทำงที่จะช่วยให้บุคลำกรแต่ละคนมีคุณสมบัติ ควำมสำมำรถ และศักยภำพที่เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนน้ัน ๆ 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

ค่ำเป้ำหมำย : 28 คน 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน 

ตัวช้ีวัดท่ี 25 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมพันธกิจหลัก 
1. กำรผลิตบัณฑิต
2. กำรวิจัย
3. กำรบริกำรวิชำกร
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. กำรบริหำรจัดกำร
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ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : น ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับสถำบัน ของมหำวิทยำลัยในแต่ละพันธกิจหลัก 
ทั้ง 5 พันธกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย  1) กำรผลิตบัณฑิต  2) กำรวิจัย  3) กำรบริกำรวิชำกร 4) กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  5)  กำรบริหำรจัดกำร 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

       ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับสถำบันของมหำวิทยำลัย 
ค่ำเป้ำหมำย : 3.51 คะแนน 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : ภำยในเดือนตุลำคม 2565 

ตัวช้ีวัดท่ี 26 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีพันธกิจหลัก คือ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ในกำร
ด ำเนินพันธกิจหลักของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
และกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้หน่วยงำนด ำเนินกำรสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และจุดเน้น กลุ่มผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรีเฉพำะทำง (กลุ่ม ค2) มีคุณภำพเป็นสำกล และ
เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ดังน้ัน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจน
มีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ในกำร
พัฒนำแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำอัตลักษณ์หรือจุดเน้นดังกล่ำวแล้ว จะต้องค ำนึงถึงหลักกำร
อุดมศึกษำ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำวมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำน
วิชำชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำงๆ ของชำติรวมถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ กำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ทั้งน้ี เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับ และสำมำรถ
ตอบสนองสังคมในทิศทำงที่ถูกต้อง เหมำะสม 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

เกณฑ์กำรประเมิน : 
ข้อ 1 มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยและพันธกิจของหน่วยงำน 
ข้อ 2 มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงำนไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 
ข้อ 3 มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
ข้อ 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
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ข้อ 5 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
ข้อ 6 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง

และรำยงำนผลต่อผู้บริหำร 
ข้อ 7 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ1 คร้ัง และรำยงำน

ผลต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 
ข้อ 8 มีกำรน ำผลมำพิจำรณำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (8 ข้อ) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565)       

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 27 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน: กำรบริกำรแบบ
กัลยำณมิตร 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ประเมินโดยใช้แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยงำน โดยจะต้ อง
ครอบคลุมประเด็นที่ส ำคัญ คือ ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ ผู้
ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร โดยกลุ่มผู้ใช้บริกำร คือ 1. อำจำรย์ 2. 
นักศึกษำ 3. บุคลำกรสำยสนับสนุน 4. บุคคลภำยนอก และจ ำแนกตำมภำรกิจที่ต้องให้บริกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน: 5 คะแนน 
      ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมีผลกำร
ประเมินในภำพรวมไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

- กรณีไม่ประเมินควำมพึงพอใจ = 0 คะแนน
- ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป = 5 คะแนน
- ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่ ำกว่ำ 3.51 ค ำนวณคะแนน ดังน้ี

เกณฑ์กำรค ำนวณ : 

ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 90 (ค่ำเฉลี่ย 4.50) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565) 

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 
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ตัวช้ีวัดท่ี 28 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรและกิจกรรม 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรและกิ จกรรม เพื่อบรรลุประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพ โดยด ำเนินกำรภำยในก ำหนดระยะเวลำที่ได้ก ำหนดไว้  
เกณฑ์กำรค ำนวณ : มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรและกิจกรรม ภำยในก ำหนดระยะเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ 
ร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน 

ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (ร้อยละ 100) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565) 

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 29 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดน้ีวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ข้อ 1 มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
ข้อ 2 มีกำรวิเครำะห์ค ำอธิบำยลักษณะงำน เพื่อก ำหนดกิจกรรมกำรด ำเนินงำนแผนงำนกำร

ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
ข้อ 3 มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรหรือมีกำรมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรปรับปรุง 

กลั่นกรองและพัฒนำมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
ข้อ 4 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
ข้อ 5 มีกำรน ำผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (5 ข้อ) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
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ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565) 
  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 30 กำรบริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำรเคร่ืองแม่ข่ำยและระบบเครือข่ำย 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำกำรบริกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ำยและระบบเครือข่ำย ที่สอดรับกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยมีกำรประเมินจำกควำม
พึงพอใจของผู้ใช้งำน 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ข้อ 1 มีระบบ และกลไก ด้ำนกำรบริกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและระบบเครือข่ำย 
ข้อ 2 มีกำรน ำระบบและกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย

และระบบเครือข่ำย 
ข้อ 3 มีกำรประเมินกระบวนกำร และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมินด้ำนกำร

บริกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและระบบเครือข่ำย 
ข้อ 4 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรบริกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ

ระบบเครือข่ำย 
ข้อ 5 มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติ

ที่ดีได้ชัดเจน กำรบริกำรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและระบบเครือข่ำย 
ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (5 ข้อ) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565)       

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 31 กำรบริกำรสิ่งสนับสนุน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน โสตทัศนูปกรณ์ 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : สิ่งสนับสนุน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบสื่อเพื่อกำรศึกษำ สื่อ
วีดิทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำด้วยตนเอง ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ ห้องอีเลินน่ิง ห้องมินิเธีย
เตอร์ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน ห้องประชุม 
ห้องปฏิบัติกำร  ที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้บริกำรในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรเรียนรู้แก่
นักศึกษำ บุคลำกร 
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เกณฑ์กำรค ำนวณ : 

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ข้อ 1 มีระบบ และกลไก ด้ำนสิ่งสนับสนุน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ 
ข้อ 2 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน ด้ำนสิ่งสนับสนุน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงด้ำนสื่อ

กำรเรียนกำรสอน โสตทัศนูปกรณ์ 
ข้อ 3 มีกำรประเมินผลกระบวนกำร และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรด้ำนสิ่งสนับสนุน ส่งเสริม

กำรเรียนรู้ทำงด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน โสตทัศนูปกรณ์ 
ข้อ 4 มีผลจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำ เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้ำนสิ่งสนับสนุนส่งเสริมกำรเ รียนรู้

ทำงด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน โสตทัศนูปกรณ์ 
ข้อ 5 มีแนวปฏิบัติที่ ดีในด้ำนสิ่งสนับสนุน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (5 ข้อ) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565)       

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 32 กำรบริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : กำรให้บริกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด 
ประกอบไปด้วย ต ำรำ/หนังสือทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ วำรสำรวิชำกำรเพื่อกำรสืบค้น หนังสือพิมพ์ 
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ รวมถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสถำนที่ ที่มี
กำรจัดสภำพแวดล้อมเหมำะสม เป็นระเบียบ ปลอดภัยและเอื้อต่อกำรเรียนรู้ เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรและทันสมัย รองรับกำรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในอนำคต 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  
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กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ข้อ 1 มีระบบและกลไกด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด 
ข้อ 2 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ ด ำเนินงำนด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรบริกำร

ทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด 
ข้อ 3 มีกำรประเมินกระบวนกำรและมีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้

และกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด 
ข้อ 4 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรบริกำร

ทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด 
ข้อ 5 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด โดยมี

หลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยันสำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (5 ข้อ) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนวิทยบริกำร 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565)       

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 33 กำรพัฒนำปรับปรุงบ ำรุงรักษำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลมหำวิทยำลัย 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : จ ำนวนโครงกำร หรือจ ำนวนคร้ังที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำ ปรับปรุง บ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยในระบบมีสำยและไร้สำย 
ในทั้ง 4 ศูนย์ รวมถึงกำรให้กำรสนับสนุนเครือข่ำย WIFI แบบชั่วครำว 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (40 คร้ัง) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565) 

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 34 จ ำนวนกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนแบบดิจิทัล 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : จ ำนวนเร่ืองมีกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักศึกษำ/
อำจำรย์/บุคคลภำยนอกผ่ำนสื่อดิจิทัล และมี เผยแพร่ข้อมูลให้สำมำรถเปิดดูย้อนหลังได้ด้วยโปรแกรม
ดังต่อไปน้ี E-learning (LMS) สถำนีวิทยุโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และ Youtube 
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เกณฑ์กำรค ำนวณ : 

ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (30 เรื่อง) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565) 

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 35 จ ำนวนงำนวิจัยท่ีส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเผยแพร่ในระบบ TDC ของ สกอ. 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ระบบ TDC คือ ฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็ม ย่อมำจำก Thai Digital Collection เป็น
โครงกำรหน่ึงของ Thailis (ของสกอ.) บริกำรสืบค้นฐำนข้อมูลเอกสำรฉบับเต็มของวิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำร
วิจัย ของอำจำรย์ รวบรวมจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่วประเทศ 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (75 เรื่อง) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนวิทยบริกำร 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565) 

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 36 จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีได้รับกำรพัฒนำหรือปรับปรุงเพ่ือบริหำรจัดกำรหน่วยงำน 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินกำรพัฒนำ
หรือปรับปรุงเพื่อกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย ลดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน ลดขั้นตอน/
กระบวนงำนในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพิ่มประสิทธิผลของกำรตัดสินใจของผู้บริหำร โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศพื้นฐำนในปัจจุบันและสำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนำคตได้ 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

ค่ำเป้ำหมำย : 2 ระบบ 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565) 

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 
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ตัวช้ีวัดท่ี 37 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญต่อกำรเจริญก้ำวหน้ำของหน่วยงำน คือ ผู้บริหำรทุกระดับของ
หน่วยงำนน้ันๆ หำกผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น ำที่ดี มีธรรมำภิบำล รับผิดชอบต่อสังคม รักควำมก้ำวหน้ำ 
ดูแลบุคลำกรอย่ำงดี เปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ
แก้ปัญหำ และก ำกับดูแล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปสู่ทิศทำงที่ถูกต้อง จะท ำให้หน่วยงำน
เจริญรุดหน้ำอย่ำงรวดเร็ว 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ข้อ 1 คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อบังคับที่ก ำหนดไว้ครบถ้วนและมีกำร

ประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ 
ข้อ 2 ผู้บริหำรวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ 

มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำ
หน่วยงำน 

ข้อ 3 ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำยรวมทั้งสำมำรถ
สื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกรในหน่วยงำน 

ข้อ 4 ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำร
ตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

ข้อ 5 ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์
ของสถำบันเต็มตำมศักยภำพ 

ข้อ 6 ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ข้อ 7 คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนประเมินผลกำรบริหำรของหน่วยงำนและผู้บริหำรน ำผลกำร
ประเมินไป ปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (7 ข้อ) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565)       

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 
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ตัวช้ีวัดท่ี 38 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : เป็นกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงำน ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสำร โดยกำรน ำมำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงำน สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ รวมถึงกำรน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยผ่ำนกำรจัดกำรควำมรู้ภำยใน
หน่วยงำน  
เกณฑ์กำรค ำนวณ : 

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
        ข้อ 1 มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
และภำรกิจของหน่วยงำน 
        ข้อ 2 ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงชัดเจน ตำมประเด็นควำมรู้ที่
ก ำหนดในข้อ 1 
        ข้อ 3 มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง( tacit 
knowledge) เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
        ข้อ 4 มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge)  

 ข้อ 5 มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็น
ลำยลักษณ์อักษร และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ ดีมำปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง 
ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (5 ข้อ) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565)       

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 39 ระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : หน่วยงำนควรมีระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยกำรบริหำรและควบคุมปัจจัย กิจกรรม
และกระบวนกำรด ำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงินเพื่อให้
ระดับควำมเสี่ยงและขนำดของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดย
ค ำนึงถึงกำรเรียนรู้ วิธีกำรป้องกันจำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำล่วงหน้ำและโอกำสในกำรเกิด เพื่อป้องกันหรือ
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บรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ รวมทั้งกำรมีแผนส ำรองต่อภำวะฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่ำระบบงำนต่ำงๆ มีควำม
พร้อมใช้งำน มีกำรปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเน่ืองและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
หน่วยงำน  ตำมยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส ำคัญ 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
        ข้อ 1 มีกำรน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนไปใช้ในกำรปรับ
แผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
        ข้อ 2 มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงโดยมีผู้บริหำรและผู้ที่รับผิดชอบ
ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนเป็นคณะกรรมกำร 

  ข้อ 3 มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงน้อย 3 ด้ำน จำก
ควำมเสี่ยงต่อไปน้ี 

- ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร
- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน
- ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและและธรรมำภิบำล
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก
- ควำมเสี่ยงอื่นๆ ตำมบริบทของหน่วยงำน

ข้อ 4 มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์
ในข้อ 3 
ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (6 ข้อ) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565) 

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 40 ระบบและกลไกกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัด เพ่ือพัฒนำและธ ำรงรักษำไว้ให้
บุคลำกรมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : คุณภำพของกำรศึกษำจะเกิดขึ้นได้ ถ้ำสถำนศึกษำมีบุคลำกรที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับ
พันธกิจและเป้ำหมำยของสถำบัน องค์กรควรมีกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำขำวิชำชีพและหำวิธีกำรที่จะธ ำรง
รักษำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
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เกณฑ์กำรค ำนวณ : 

ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (7 ข้อ) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565) 

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 41 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ 
กำรบริหำรจัดกำรและประกอบกำรตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย เพื่อให้
สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก เป็นระบบที่ใช้งำนได้ทั้ง เพื่อกำรบริหำร 
กำรวำงแผนและกำรตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ สนองภำรกิจของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ด้ำน
กำรวิจัย ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรอนุรักษ์ธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และด้ำน
กำรบริหำรจัดกำร เพื่อยกระดับกำรบริหำรงำน กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ระบบสำรสนเทศดังกล่ำวต้องมีควำมสะดวกในกำรใช้งำนโดยมีกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ข้อ 1 มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan) 
ข้อ 2 มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย โดยอย่ำงน้อย

ต้องครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร และกำรเงิน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 

ข้อ 3 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 
ข้อ 4 มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 
ข้อ 5 มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมที่ก ำหนด 

ค่ำเป้ำหมำย : 5 ข้อ 5 คะแนน 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565) 

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 
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ตัวช้ีวัดท่ี 42 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบกลไกกำรเงิน
และงบประมำณ ที่มีควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ที่มีควำมโปร่งใส ตอบสอบได้ พร้อมทั้งได้
มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อผู้บริหำรหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยรับทรำบ 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ข้อ 1 มีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

        ข้อ 2 มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำหน่วยงำน
และบุคลำกร 

ข้อ 3 มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 

ข้อ 4 มีกำรตรวจสอบและติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ก ำหนด 
        ข้อ 5 มีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินไปใช้
ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 
ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (5 ข้อ) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งานบริหารและพัฒนาระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565) 

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 43 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งสถำบันต้องสร้ำงระบบ
และกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสถำบันให้เป็นไปตำมนโยบำย
เป้ำประสงค์ และระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยสถำบันและหน่วยงำนต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง มีกำรวัดผลส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประกัน
คุณภำพต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง และมี
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้เห็นว่ำเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุก
คนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งน้ี เพื่อเป็นหลักประกันแก่สำธำรณชน ให้มั่นใจได้ว่ำ สถำบันสำมำรถ
สร้ำงผลผลิตทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
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เกณฑ์กำรค ำนวณ : 

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
        ข้อ 1 มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนำกำรของหน่วยงำน และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

     ข้อ 2 มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดย
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 

ข้อ 3 มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์หรือภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
     ข้อ 4 มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วนประกอบด้วย 1) กำร

ควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพ2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมิน
คุณภำพเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนตำมก ำหนดเวลำ และ 3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไป
ท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน 

ข้อ 5 มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำนและส่งผลให้มีกำร
พัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

ข้อ 6 มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ข้อ 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำ ผู้ใช้บัณฑิต

และผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
ข้อ 8 มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนและมี

กิจกรรมร่วมกัน 
     ข้อ 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้น และ

เผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 
ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (5 ข้อ) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565)       

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 44 กำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : ตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
ก ำหนดให้สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำต้องจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด ภำยใน 120 วัน นับจำกวันสิ้นปีกำรศึกษำ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำก ำหนดให้สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำในหน่วยงำนระดับ
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คณะและระดับมหำวิทยำลัยให้แล้วเสร็จ และส่งผลประเมินผ่ำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ(CHEQAOnline) ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยนของทุกปี 

       เพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ จึงก ำหนดให้คณะ/
หน่วยงำนเทียบเท่ำ จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำรองรับแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย โดยมีรำยละเอียดของแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
เกณฑ์กำรค ำนวณ :  

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
ข้อ 1 มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมกระบวนกำร PDCA 
ข้อ 2 มีกำรส่งแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
ข้อ 3 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมที่หน่วยงำนก ำหนด 
ข้อ 4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และน ำผลกำร

ประเมินควำมส ำเร็จมำปรับปรุงแก้ไขในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพศึกษำในรอบปีต่อไป 
   ข้อ 5 มีกำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมกิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่คณะ/

หน่วยงำน เทียบเท่ำก ำหนด ตำมระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (5 ข้อ) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565)       

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 

ตัวช้ีวัดท่ี 45 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ 
ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด : เพื่อให้กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ มีควำม
ครบถ้วนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน และมี
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพเพื่อรองรับผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จึง
เป็นเคร่ืองมือส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรปรับปรุง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนของคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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เกณฑ์กำรค ำนวณ : 

กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
        ข้อ 1 มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ไปจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพและคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนให้ควำมเห็นชอบ 

ข้อ 2 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1 
     ข้อ 3 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ังและรำยงำนผล

กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ  
ข้อ 4 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ และน ำผลกำรประเมินแผนพัฒนำ

คุณภำพ พัฒนำกำรด ำเนินงำนต่อไป 
     ข้อ 5 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ และรำยงำนต่อมหำวิทยำลัย/สภำมหำวิทยำลัย 
ค่ำเป้ำหมำย : 5 คะแนน (5 ข้อ) 
ผู้จัดท ำรำยงำน : งำนบริหำรและพัฒนำระบบ 
ระยะเวลำในกำรรำยงำน : รอบ 9 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนกุมภำพันธ์ 2565)       

  รอบ 12 เดือน (สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม 2565) 
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ส ำหรับผู้รำยงำนข้อมูล

ผลการด าเนินงาน  :     บรรลุ  ไม่บรรลุ

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

วิธีการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-

หลักฐานอ้างอิง  :   

-

ช่ือตัวช้ีวัด  :

เป้าหมาย :

หัวหน้างาน  :

รองผู้อ านวยการ :

สังกัดงาน :

ผู้รายงาน :

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

ระยะเวลา     รอบ 3 เดือน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.64- มี.ค.65)

    รอบ 9 เดือน (ต.ค.64 - มิ.ย.65)     รอบ 12 เดือน (ต.ค.64- ก.ย.65)

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวนที่ 3 

แบบฟอรมรายงาน

.................................
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ส ำหรับผู้จัดท ำข้อมูล

ผลการด าเนินงาน  :     บรรลุ  ไม่บรรลุ

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน

วิธีการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ
-

หลักฐานอ้างอิง  :   

-

ช่ือตัวช้ีวัด  :

เป้าหมาย :

หัวหน้างาน  :

รองผู้อ านวยการ :

ศูนย์พ้ืนท่ี  :

ผู้จัดท าข้อมูล :

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

ระยะเวลา     รอบ 3 เดือน (ต.ค.64 - ธ.ค.64)      รอบ 6 เดือน (ต.ค.64- มี.ค.65)

    รอบ 9 เดือน (ต.ค.64 - มิ.ย.65)     รอบ 12 เดือน (ต.ค.64- ก.ย.65)

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

......................................

ผูรายงาน
4849



ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ผล บรรลุ ไม่บรรลุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาวิชาชีพให้มีมาตรฐานส าหรับการปฏิบัติงาน 90 ภายในวันท่ี 1 ของทุกเดือน งานบริหารและพัฒนาระบบ นางสาววิภาพร  ไกรศรี
นางสุวรรณา  เทศทิม
นางสาววารณี  เสือเมือง
นายวิฑูรย์  จักปวง

นางสาววิภาพร  ไกรศรี รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

14 ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของผู้รับบริการต่อประโยชน์จาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ (KPI-M 3.1) ≥ 80 ภายในวันท่ี 1 ของทุกเดือน งานบริหารและพัฒนาระบบ นายสิทธิชัย  บุญสนิท นายสิทธิชัย  บุญสนิท รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

15
รายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี  (KPI-M 3.2)

2,000,000

ภายในวันท่ี 1 ของทุกเดือน

งานบริหารและพัฒนาระบบ นายสิทธิชัย  บุญสนิท นายสิทธิชัย  บุญสนิท รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

16 ร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย (KPI-M 5.1) ≥ 80 ภายในวันท่ี 1 ของเดือน เม.ย. และ ต.ค. 65 งานบริหารและพัฒนาระบบ ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน นายสิทธิชัย  บุญสนิท รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

17 ร้อยละของความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง (ค่าเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัด

คือค่าเป้าหมายของแผนบริการความเส่ียงของหน่วยงาน) (KPI-M 5.2)
≥ 80

ภายในวันท่ี 1 ของเดือน ก.ค. และ ต.ค. 65
งานบริหารและพัฒนาระบบ นายสิทธิชัย  บุญสนิท

หัวหน้างานทุกงาน
นายสิทธิชัย  บุญสนิท รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

18 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าแต่ละไตรมาสเป็นไปตามเป้าหมาย  (KPI-M 

5.3)

100 ภายในวันท่ี 1 ของทุกเดือน งานบริหารและพัฒนาระบบ นางสาวขวัญใจ  พุ่มแย้ม นางสาวขวัญใจ  พุ่มแย้ม รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

19 ร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานของบุคลากร (KPI-M 5.4) ≥ 80 ภายในวันท่ี 1 ของเดือน เม.ย และ ต.ค. 65 งานบริหารและพัฒนาระบบ นายสิทธิชัย  บุญสนิท

นางสุวรรณา  เทศทิม

นางสาววารณี  เสือเมือง

นายวิฑูรย์  จักปวง

นายสิทธิชัย  บุญสนิท รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

21 ร้อยละของจ านวนโครงการท่ีรายงานผลการด าเนินงานได้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

(KPI-M 5.9)

100 ภายในวันท่ี 1 ของทุกเดือน งานบริหารและพัฒนาระบบ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิทธิชัย  บุญสนิท รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

22 ผลสัมฤทธ์ิของความส าเร็จของกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงได้อย่างม่ันคง) (KPI-SP 4.1)

≥ 70 เดือน ต.ค. 65 งานบริหารและพัฒนาระบบ ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน นางสาวขวัญใจ  พุ่มแย้ม รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

23 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภูมิทัศน์ ส่ิงแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของ Green 

University น าไปสู่การเติบโตของมหาวิทยาลัยอย่างสมดุลและย่ังยืน (KPI-SP  4.1.3) (กลยุทธ์ท่ี 4.1 ปฏิรูป

ระบบและกลไกการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรองรับการเปล่ียนแปลงพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ)

300 คะแนน เดือน ต.ค. 65 งานบริหารและพัฒนาระบบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสิทธิชัย  บุญสนิท รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

24 จ านวนบุคลากรทุกระดับท่ีได้รับการพัฒนาตาม IDP (Individual Development Plan) ตามท่ีมหาวิทยาลัย

เห็นชอบ (KPI-SP 4.2.1) (กลยุทธ์ท่ี 4.2 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการ

เปล่ียนแปลง และมีระบบธรรมาภิบาล)

28 คน ทุกเดือน งานบริหารและพัฒนาระบบ นางสาววิภาพร  ไกรศรี

นางสุวรรณา  เทศทิม

นางสาววารณี  เสือเมือง

นายวิฑูรย์  จักปวง

นางสาววิภาพร  ไกรศรี รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

25 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลัก

1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย

3. การบริการวิชากร

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการ

3.51 คะแนน เดือน ต.ค. 65 งานบริหารและพัฒนาระบบ ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน นางสาขวัญใจ  พุ่มแย้ม รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

26 กระบวนการพัฒนาแผน 5 คะแนน

(8 ข้อ)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานบริหารและพัฒนาระบบ นางสาวขวัญใจ  พุ่มแย้ม นางสาวขวัญใจ  พุ่มแย้ม รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

28 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม 5 คะแนน
(ร้อยละ 100)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานบริหารและพัฒนาระบบ นายสิทธิชัย  บุญสนิท นางชนัต  เดชธรรม รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

29 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 5 คะแนน
(5 ข้อ)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานบริหารและพัฒนาระบบ ผู้รับผิดชอบแต่ละ SOP นางสาววิภาพร  ไกรศรี รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

37 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 5 คะแนน
(7 ข้อ)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานบริหารและพัฒนาระบบ นางสาวขวัญใจ  พุ่มแย้ม นางสาวขวัญใจ  พุ่มแย้ม รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

38 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 คะแนน
(5 ข้อ)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานบริหารและพัฒนาระบบ นายสิทธิชัย  บุญสนิท

นางสาวจันทนา  เจ๊ะโอ๊ะ

นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข

นายจตุพร  ระเวงจิตร์

นายสิทธิชัย  บุญสนิท รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

39 ระบบบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน 5 คะแนน
(6 ข้อ)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานบริหารและพัฒนาระบบ นางสาวขวัญใจ  พุ่มแย้ม

นางสาวจันทนา  เจ๊ะโอ๊ะ

นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข

นายจตุพร  ระเวงจิตร์

นายสิทธิชัย  บุญสนิท รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

40 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ

5 คะแนน
(7 ข้อ)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานบริหารและพัฒนาระบบ นางสาววิภาพร  ไกรศรี นางสาววิภาพร  ไกรศรี รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

42 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 คะแนน
(5 ข้อ)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานบริหารและพัฒนาระบบ นางสาวขวัญใจ  พุ่มแย้ม นางสาวขวัญใจ  พุ่มแย้ม รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

ก าหนดส่ง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้จัดท าข้อมูล ผู้จัดท ารายงาน

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานบริหารและพัฒนาระบบ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) ค่าเป้าหมาย
รายงานผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการ

ผู้ก ากับติดตาม
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ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ผล บรรลุ ไม่บรรลุ
ก าหนดส่ง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้จัดท าข้อมูล ผู้จัดท ารายงานล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) ค่าเป้าหมาย

รายงานผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการ
ผู้ก ากับติดตาม

43 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 5 คะแนน
(5 ข้อ)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานบริหารและพัฒนาระบบ นายสิทธิชัย  บุญสนิท นายสิทธิชัย  บุญสนิท รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

44 การส่งเสริมการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 คะแนน
(5 ข้อ)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานบริหารและพัฒนาระบบ นายสิทธิชัย  บุญสนิท นายสิทธิชัย  บุญสนิท รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

45 การส่งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 5 คะแนน
(5 ข้อ)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานบริหารและพัฒนาระบบ นายสิทธิชัย  บุญสนิท นายสิทธิชัย  บุญสนิท รองผู้อ านวยการ (ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์)

0 0

สรุปจ านวนตัวช้ีวัดของงานบริหารและพัฒนาระบบ 23 ตัวช้ีวัด

รายละเอียด ผลการด าเนินการ คิดเป็น
ร้อยละ

ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมาย 0 0.00

ตัวช้ีวัดท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 0 0

ตัวช้ีวัดอยู่ระหว่างการด าเนินการ (NA) 23 100

5051



ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ผล บรรลุ ไม่บรรลุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 จ านวนระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 2 ภายในวันท่ี 30 มี.ค.และ 30 ต.ค. 64 งานวิทยบริการ

งานเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวกชชพัศ บัวลอย นางสาวกชชพัศ บัวลอย รองผู้อ านวยการ 

(ผศ.ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล)

ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

20 จ านวนงานวิจัยสถาบันรอบ 1 ปี  (KPI-M 5.6) 3 ภายในวันท่ี 1 ของเดือน ม.ค., เม.ย., ก.ค และ ต.ค. 65 งานวิทยบริการ นางสิริลักษณ์  เติมวิริยะกุล นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล รองผู้อ านวยการ 

(ผศ.ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล)

32 การบริการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 5 คะแนน

(5 ข้อ)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 65)

รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานวิทยบริการ 1 นางสาวจันทนา  เจ๊ะโอ๊ะ     2. นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล 3. นางสาวส้มล้ิม ครุฑวิลัย 4. นางสาววนิดา ขันธเนตร 5. นางสาวกชชพัศ บัวลอย 6. นางสายพิณ เข็มปัญญา 7. นางสาวระเบียบ ทิพยรัตน์นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ รองผู้อ านวยการ 

(ผศ.ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล)

35 จ านวนงานวิจัยท่ีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ในระบบ TDC ของ สกอ. 5 คะแนน

(75 เร่ือง)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 64)

รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 64) งานวิทยบริการ 1. นางสาววนิดา ขันธเนตร

2. นางสิริลักษณ์  เติมวิริยะ

กุล

นางสาววนิดา ขันธเนตร รองผู้อ านวยการ 

(ผศ.ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล)

0 0

สรุปจ านวนตัวช้ีวัดของงานวิทยบริการ 4 ตัวช้ีวัด

รายละเอียด ผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ

ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมาย 0 0

ตัวช้ีวัดท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 0 0

ตัวช้ีวัดอยู่ระหว่างการด าเนินการ (NA) 4 100

ก าหนดส่ง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้จัดท าข้อมูล ผู้จัดท ารายงาน

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

งานวิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) ค่าเป้าหมาย
รายงานผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการ

ผู้ก ากับติดตาม

5152



ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ผล บรรลุ ไม่บรรลุ

ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

13 ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (KPI-M 1.3.1)

≥ 80 ภายในวันท่ี 1 ของเดือน ก.พ. และ ก.ค. 65 งานเทคโนโลยีการศึกษา นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข รองผู้อ านวยการ 

(ผศ.ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล)

31 การบริการส่ิงสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ 5 คะแนน

(5 ข้อ)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 65)

รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานเทคโนโลยีการศึกษา นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข รองผู้อ านวยการ 

(ผศ.ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล)

34 จ านวนการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนแบบดิจิทัล 5 คะแนน

 (30 เร่ือง)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.พ. 65)

รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานเทคโนโลยีการศึกษา นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข รองผู้อ านวยการ 

(ผศ.ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล)

0 0

สรุปจ านวนตัวช้ีวัดของงานเทคโนโลยีการศึกษา 3 ตัวช้ีวัด

รายละเอียด ผลการด าเนินการ คิดเป็น
ร้อยละ

ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมาย 0 0

ตัวช้ีวัดท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 3 100

ตัวช้ีวัดอยู่ระหว่างการด าเนินการ (NA) 0 0

ก าหนดส่ง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้จัดท าข้อมูล ผู้จัดท ารายงาน

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) ค่าเป้าหมาย
รายงานผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการ

ผู้ก ากับติดตาม

5253



ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 ผล บรรลุ ไม่บรรลุ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

มหาวิทยาลัย

90 ภายในวันท่ี 1 ม.ค., 1 มิ.ย.65 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายจตุพร ระเวงจิตร์ นายจตุพร ระเวงจิตร์ รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

2 ร้อยละความพึงพอใจการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

มหาวิทยาลัย

85 ภายในวันท่ี 1 ม.ค., 1 มิ.ย.65 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนฤทธ์ิ  แสงเป่ียม

นายบุรินท์  สุภีวี

นายนฤทธ์ิ  แสงเป่ียม
นายบุรินท์  สุภีวี

รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

4 ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

85 ภายในวันท่ี 1 ม.ค., 1 มิ.ย.65 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนฤทธ์ิ  แสงเป่ียม
นายบุรินท์  สุภีวี

นายนฤทธ์ิ  แสงเป่ียม
นายบุรินท์  สุภีวี

รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

5 ร้อยละของจ านวนผู้ใช้บริการแหล่งการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษา ไอทีและวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 25 ภายในวันท่ี 30 เม.ย 65 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนฤทธ์ิ  แสงเป่ียม
นายบุรินท์  สุภีวี

นายนฤทธ์ิ  แสงเป่ียม
นายบุรินท์  สุภีวี

รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

6 ร้อยละผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านไอที ของนักศึกษา และบุคลากร 90 ภายในวันท่ี 30 เม.ย 65 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนฤทธ์ิ  แสงเป่ียม
นายบุรินท์  สุภีวี

นายนฤทธ์ิ  แสงเป่ียม
นายบุรินท์  สุภีวี

รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

7 จ านวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีทันสมัย ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 2 ภายในวันท่ี 1 ของทุกเดือน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายณัฐวัฒน์ เขาแก้ว

นายจตุพร ระเวงจิตร์

นายวิทยา  ปานเพชร รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

8 ร้อยละประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีทันสมัย ภายใต้หลักธรรมมาภิบาลท่ี

พัฒนาข้ึน

95 ภายในวันท่ี 1 ม.ค., 1 มิ.ย.65 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายพันธฤทธ์ิ พุ่มจ าปา

นายจตุพร ระเวงจิตร์

นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

9 จ านวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 1 ภายในวันท่ี 1 ของทุกเดือน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายศรัณย์พงษ์  ศรีพูน

นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข

นายฐิตินันท์  ภู่พันธ์ รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

10 ร้อยละประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 95 ภายในวันท่ี 1 ม.ค., 1 มิ.ย.65 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายศรัณย์พงษ์  ศรีพูน
นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข

นายฐิตินันท์  ภู่พันธ์ รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

12 ร้อยละความส าเร็จตามแผนการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของมหาวิทยาลัย

80 ภายในวันท่ี 7 ของทุกเดือน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายณัฐวัฒน์  เขาแก้ว
นายสุวิชัย  แช่มช่ืน

นายสิริพงษ์  เกียรติพิทักษ์สุข

นายพันธฤทธ์ิ พุ่มจ าปา รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

27 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน: การบริการแบบกัลยาณมิตร ร้อยละ 90

ค่าเฉล่ีย 4.50

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก .พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนฤทธ์ิ  แสงเป่ียม

นายบุรินท์  สุภีวี

นายนฤทธ์ิ  แสงเป่ียม

นายบุรินท์  สุภีวี

รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

30 การบริการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการเคร่ืองแม่ข่ายและระบบเครือข่าย 5 คะแนน

(5 ข้อ)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก .พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายพันธฤทธ์ิ พุ่มจ าปา

นายจตุพร ระเวงจิตร์

นายจิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

33 การพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลมหาวิทยาลัย 5 คะแนน
(40 คร้ัง)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก .พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายณัฐวัฒน์ เขาแก้ว
นายจตุพร ระเวงจิตร์

นายวิทยา  ปานเพชร รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

36 จ านวนระบบสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือบริหารจัดการหน่วยงาน 2 ระบบ รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก .พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายศรัณย์พงษ์  ศรีพูน
นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข

นายฐิตินันท์  ภู่พันธ์ รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

41 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของหน่วยงาน 5 คะแนน
(5 ข้อ)

รอบ 9 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก .พ. 65)
รอบ 12 เดือน (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. 65)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายศรัณย์พงษ์  ศรีพูน
นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข

นายฐิตินันท์  ภู่พันธ์ รองผู้อ านวยการ 
(นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย)

0 0

สรุปจ านวนตัวช้ีวัดของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ตัวช้ีวัด

รายละเอียด ผลการด าเนินการ คิดเป็น
ร้อยละ

ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเป้าหมาย 0 0.00

ตัวช้ีวัดท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 0 0.00

ตัวช้ีวัดอยู่ระหว่างการด าเนินการ (NA) 15 100.00

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) ค่าเป้าหมาย
รายงานผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการ

ผู้ก ากับติดตามก าหนดส่ง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้จัดท าข้อมูล ผู้จัดท ารายงาน
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