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1 แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งดว่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 
2557 – 2560 

 
1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพช้ันนําด้านวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี    

และนวัตกรรม ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล” 
 
  

1.2 พันธกิจ (Mission)  
1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

อย่างมีคุณภาพ 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่

การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพ้ืนฐาน

ความสุขและความก้าวหน้า 
6. จัดระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมแนวทางการจัดหารายได้ เพ่ือเอ้ือ

ต่อนโยบายหลัก 
 

1.3 อัตลักษณ์ (Identity)  
 “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” 
 

1.4 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 
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1.5 มุ่งสู่การเป็น “ SMART” University ในเชงิบริหาร 
SMART  = เก่ง ฉลาด ปราดเปรื่อง คล่องแคล่ว นําสมัย 
S – Strong  = แข็งแกร่งด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาการและเทคโนโลยี 
M – Modern  = ทันสมัยด้านเทคโนโลยีและแข่งขันได้ในระดับสากล 
A – Agile  = คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ว่องไว จิ๋วแต่แจ๋ว 
R – Reform  = ปฏิรูปยกระดับกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความ

   ต้องการของผู้รับบริการ 
T – Trust  = ได้รับความเช่ือถือ เช่ือมั่นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชน 
 

1.6 ยุทธศาสตร์เพือ่พัฒนาทั้ง 4 ด้าน 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในช่วงปี 2557-2560 มุ่งเน้นการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม” ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเช่ียวชาญ ชํานาญการ มีทักษะข้ันสูง มี
ความสามารถในการ “คิดเป็น ทําเป็น สร้างเป็น แก้ปัญหาเป็น สื่อสารเป็น” สู่ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาประกอบไปด้วยการ
สร้างมืออาชีพคือ บัณฑิต ผู้สอน บุคลากร และการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยจึงกําหนด
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังแผนภาพ 
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ยุทธศาสตร์เพือ่พัฒนาทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย  

1. Hands On     : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
2. Research & Innovations   : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 
3. Internationalization   : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
4. Modern Management  : การบริหารจัดการสมัยใหม ่

 

2 นโยบายการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย Digital Economy 

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) คือ เศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (หรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ทันยุคสมัย) เป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข 
การบริหารราชการแผ่นดิน รวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานท่ีเพ่ิมขึ้น โดยคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลแห่งชาติ  ประกอบด้วย  คณะกรรมการเฉพาะด้านใน  5 ด้านคือ  1) Hard 
Infrastructure 2) Soft Infrastructure 3) Service Infrastructure 4) Digital Economy 
Promotion และ 5) ด้าน Digital Society 

โดยกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลจะมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังน้ี 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure) หรือการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล ทั้งด้านโทรคมนาคมและการแพร่ภาพกระจายเสียง เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มีขนาดที่พอเพียงกับการใช้งาน มี
เสถียรภาพท่ีมั่นคง ในราคาที่เหมาะสม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนา
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. การสร้างความม่ันคงปลอดภัยและความเช่ือม่ันในการทําธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Sofe Infrastructure) หรือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และ
มาตรฐานต่างๆ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในการทําธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure) หรือการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมบริการผ่านระบบดิจิทัลของทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิสูงสุด โดยมีต้นทุนตํ่าสุด 

4. การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Promotion) หรือการ
ส่งเสริมธุรกิจ Digital เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนวิธีการทําธุรกิจจากการแข่งขัน
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เชิงราคาไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Service Innovation) ที่
ผู้บริโภคพอใจสูงสุด 

5. การสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพและการพัฒนาคลังทรัพยากรสารสนเทศของประเทศ 
(Digital Society & Knowledge Resource) หรือการสร้างสังคมดิจิทัลที่ทั่วถึงเท่าเทียม
กัน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการของรัฐได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง 
เท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง มีพลเมืองดิจิทัลที่ฉลาด รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-
2561 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้เท่าทัน ICT เพื่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
อย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้ประโยชน์จาก
บริการ ICT (Participatory People) 
 
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 1 

“ทุนมนุษย์ด้าน ICT มีขีดความสามารถในการเข้าถึงและรู้เท่าทันในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง (Sufficient) ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovative) มีความ
เป็นมืออาชีพในสายงาน ICT (Professional) และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการ ICT ที่
หลากหลายในสังคมยุคดิจิทัล(Participatory People)” 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง 
(Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure) 
 
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 2 

“โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ยุคการพัฒนาแบบพอเพียง
คุ้มค่าต่อการลงทุนและอัตราค่าบริการที่เหมาะสม (Optimal Infrastructure) พร้อมด้วยระบบความ
มั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม (Security) กับความเป็นส่วนตัว (Privacy) และสิทธ์ิขั้นพ้ืนฐานในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Right to access) ประกอบด้วยโครงข่ายความเร็วสูงเข้าสู่ทุกชุมชนและท้องถิ่น 
โครงข่ายความเร็วสูงสําหรับภาคส่วนการพัฒนาที่สําคัญ ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร 
บริการท่องเที่ยว แรงงาน และการประกอบธุรกิจเป็นสําคัญ พร้อมทั้งจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้
สายสาธารณะ (Public WiFi) เพ่ือบริการชุมชนในที่สาธารณะและย่านธุรกิจที่เหมาะสม และการ
ให้บริการในด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการและมีโครงข่ายเช่ือมโยงกับต่างประเทศที่มี



 

    วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

8  

ศักยภาพเพียงพอในการเป็นศูนย์กลางการเช่ือมต่อกับประเทศในอาเซียนสู่ประเทศเศรษฐกิจช้ันนํา
ของโลก”  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ท้องถ่ินในแนวทางนวัตกรรมบริการ และมีความม่ันคงปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค 
(Smart Government) 
 
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 3 

“บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐอยู่ภายใต้การดําเนินการของรัฐอย่างฉลาด (Smart 
Government) ที่ให้บริการแบบเปิด (Open) ไร้ตะเข็บรอยต่อระหว่างหน่วยงาน (Seamless) และ
อยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจความต้องการของประชาชน (Anticipated) เน้นประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ต้ัง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากชุมชนและท้องถิ่น และความ
โปร่งใสในด้านข้อมูลข่าวสารและบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ” 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให้เติบโตสดใสมีขีดความสามารถ
และศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เชิง
สร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (Vibrant 
Business) 
 
คําอธิบายยุทธศาสตร์ที่ 4 

“ภาคธุรกิจจะเติบโตสดใส (Vibrant Business) ด้วยพลังจากธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ใน
เชิงสร้างสรรค์ (Creative) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) รวมทั้งประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพ (Productive) ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่จะเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในภาคส่วนของ SME ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ทั้งในด้านข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจที่ทันสมัยและทันการณ์และกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาที่สําคัญ การบริการและอํานวยความสะดวก และการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้ง การ
จัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม” 
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4 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2557 – 2559 

 
วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา” 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีศักยภาพด้านการพัฒนาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการและการบริการด้าน

การศึกษา 
5. ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

 
เป้าหมาย 

เพ่ือที่จะยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
ด้วยการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการเคร่ืองมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวัน มีความ
ทันสมัยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก หรือที่เรียกว่า “Ubiquitous Learning” ตลอดจนถึง
การสร้างห้องเรียนแห่งอนาคต (Future Class room) เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการศึกษาใน 3 มิติ คือ 

1. การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ (Enabling) คือ เพ่ิมศักยภาพการศึกษาค้นคว้าและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
แบบออนไลน์ (Online) 

2. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Engaging) คือ เพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้โดยไม่ขาดความต่อเน่ือง
ด้วยการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวที่ทันสมัย (BYOD : Bring Your Own Device) 

3. ความหลากหลายของการเรียนรู้ (Empowering) คือ เพ่ิมความสามารถและอิสระในการเลือก
วิธีการและสื่อการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบในห้องเรียนแห่งอนาคต (Future Class room) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

ความหมาย : พัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการเรียนการสอน
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และการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และ
รู้เท่าทัน เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ความหมาย : พัฒนาผู้ เรียนด้วยการพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์รวมท้ังกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจใน
การศึกษาค้นคว้า ทั้งในแบบที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ปฏิสัมพันธ์กันเองในหมู่ผู้เรียน ตลอดจนถึงการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ความหมาย : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการพัฒนาระบบ
เครือข่ายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการเข้าถึงระบบสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ของทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง ต้ังแต่ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการ และระบบบริการทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการ 

ความหมาย : พัฒนาโปรแกรม ซอฟต์แวร์ หรือระบบงานที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอน 
และผู้เรียน เป็นประโยชน์ต่อการกําหนดนโยบายและวางแผนตัดสินใจดําเนินงานเพ่ือการศึกษาของ
ประเทศ 

 

5 การเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายนอก  

1. ความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการผลิต
อุปกรณ์ที่ทันสมัยออกมาอย่างต่อเน่ือง  

2. สภาพเศรษฐกิจ ที่เกิดภาวะ ถดถอยและชะลอตัว ซึ่งมีผลต่อการลงทุนและการจัดการด้าน
งบประมาณ  



 

    วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

11  

3. สภาวะการเมือง ที่มีผลกระทบในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าใช้ข้อมูล 
4. สภาวะด้านสังคม ที่รูปแบบของความสัมพันธ์ในรูปแบบของการใช้เครือข่าย Social Network 

มากขึ้น  
5. การเคลื่อนไหวของวัฒนธรรม ที่มีการรับ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีทั้ง

ประโยชน์และโทษ  
6. สภาวะการแข่งขันเก่ียวกับการศึกษา ที่มีการใช้ ระบบ ICT เป็นจุดขายในการชักนําผู้เรียน และ

การเลือกบุคลากรที่มีความสามารถด้าน ICT สูงเข้าสู่สถานประกอบการ 
 

6 การเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายใน 
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเมื่อมีการรวมโครงสร้างเป็น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดย

การรวมโครงสร้างของหน่วยงานภายในช่วงปี (พ.ศ. 2549) มีผลต่อการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เช่น 
บุคลากร งบประมาณ กระบวนงาน และการให้บริการ หากมองถึงปัจจัยเสริมที่จะเกิดขึน้ในลักษณะของ
พลังทวีคูณ (Synergy) จะพบว่าจะสามารถสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ โดยอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่ง
กันและกันดังจะยกตัวอย่างในเบ้ืองต้นได้ดังน้ี  

1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการให้บริการ การพัฒนาพ้ืนที่บริการให้มคีวามทันสมัย ทําให้ มผีู้
เข้าใช้งานมากขึ้นโดยลําดับ 

2. การจัดหาบริการ ด้านอิเล็กทรอนิคส์เพ่ือทดแทนบริการในรูปแบบเดิม เช่น ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (e-Book) กฤติภาคข่าวออนไลน์ (News Clipping) ระบบสนับสนุนงานวิจัย (e-
Research), Union Catalog, Digital Collections การให้บริการ VPN (Virtual Private 
Network)  

3. การแปลงรูปแบบของสื่อที่จัดเก็บในรูปแบบ Analog ไปสู่ Digital เพ่ือให้บริการอย่างรองรับ
เทคโนโลยีใหม ่เช่น การแปลงสื่อการสอนทีมีอยู่จํานวนมากในรูปแบบ VDO ไปเป็นรูปแบบของ 
VDO On-Demand และ การใช้งานผ่าน Website  

4. การใช้ ICT เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เช่น 
การใช้ e-mail ในการแจ้งเตือนและส่งข่าวสาร SMS รูปแบบต่างๆ จากห้องสมุดไปยังผู้รับบริการ  

5. การสื่อสารภายในองค์กรที่ใช้ระบบ Intranet Ms Outlook เข้ามาสนับสนุน ทําใหม้กีาร
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว และมปีระสิทธิผล  

6. การใช้บุคลากรที่มีทักษะทางด้าน ICT เข้าไปดูแลระบบทางด้านเทคนิค ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบห้องสมุด การให้บริการอินเทอร์เน็ต สาระบันเทิง (Edutainment) 
การเรียนการสอนออนไลน์ e-Learning ฯลฯ ที่ต้องมีการบริหารจัดการดูแลระบบงานให้สามารถ
ใช้งานได้ 24 ช่ัวโมง  

7. การใช้บุคลากรที่มีความอดทนและมีวินัย ผนวกกับบุคลากรที่มีความสามารถในการให้บริการที่ดี 
เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ 
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ส่วนที่ 2 : สถานะปัจจุบัน 
 

 การกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็น เพ่ือประกอบการ
กําหนดแนวทางและการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดที่ได้รวบรวมไว้เบ้ืองต้น ดังน้ี 

2.1. ผลการดําเนนิการที่ผา่นมา/เหตุการณ์ที่สาํคัญ 

ปี พ.ศ. การดําเนินงาน /เหตุการณท์ี่สําคัญ 
พ.ศ. 2518 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 

พระราชบัญญัติจัดต้ัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
พ.ศ. 2531 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานช่ือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2530 ได้รับอนุมัติโดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให้จัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้น ในสํานักบริการทาง
วิชาการและทดสอบ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2530 

พ.ศ. 2536  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดต้ังมีภารกิจในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านต่างๆ เช่น การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริการข้อมูลและสื่อผ่าน 
Website บริการโปรแกรมประยุกต์ บริการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้าน ICT 

พ.ศ. 2536 30 กันยายน 2536 สถาบันวิทยบริการ ได้รับการจัดต้ังโดยมีภารกิจในการให้บริการวิชาการ 
การเป็นแหล่งเรียนรู้ การให้บริการห้องสมุด บริการทรัพยากรสารนิเทศ การสืบค้น บริการ
คอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อการศึกษา การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น  

พ.ศ. 2539  สถาบันวิทยบริการ ออกอากาศรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
พ.ศ. 2447 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9000 :2000  

- เริ่มการใช้งานระบบ Intranet Outlook เพ่ือการสื่อสารภายในสํานักวิทยบริการ  
- เริ่มการจัดโครงการอบรม 30 บาทรอบรู้เรื่อง ICT  

พ.ศ. 2548 18 มกราคม 2548 ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีการจัดต้ัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 

- ขยายวงจรสื่อสาร จาก 100 Mbps เป็น 150 Mbps TOT Metro Lan 
- ประกาศใช้นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พ.ศ. 2549 28 พฤศจิกายน 2549 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการจัดต้ังขึ้นให้เป็น
สํานักซึ่งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 

- ปรับปรุงห้อง Network Operation Center โดยการปรับปรุง ระบบปรับปรับอากาศ 
ระบบการตรวจสอบ (Monitoring) 

- พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายพ้ืนที่บริการต่างๆ หอพักนักศึกษา  
- เริ่มใช้ ระบบ News Clipping ในการสืบคน้ข้อมูลข่าวสาร  
- เริ่มทดลองการตรวจสอบ ประเมินความม่ันคงปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 17799  
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ปี พ.ศ. การดําเนินงาน /เหตุการณท์ี่สําคัญ 
พ.ศ. 2550 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดให้บริการต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ  
- ปรับปรุงการให้บริการ IT ZONE  
- ปรับปรุง เครื่องแม่ข่าย ระบบจัดเก็บและสาํรองข้อมูล  
- พัฒนาระบบการ จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
- เปิดให้บริการ WiFi ทั่วทั้งอาคารวิทยบริการ  
- ขยายวงจรสื่อสารเป็น 2 เสน้ทาง 1) 150 Mbps TOT Metro Lan 2) 100 Mbps 

CAT Metro Net  
พ.ศ. 2551 มีการขยายและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการต่างๆให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  
- เปิดบริการพ้ืนที่สาระบันเทิง (Edutainment Zone)  
- เปิดให้บริการ Multimedia Design Center  
- เปิดให้บริการ ห้อง สติสันติ  
- จัดสอบมาตรฐานด้าน IT มาตรฐาน MOS :Microsoft Office Specialist  
- เปิดให้บริการ Digital Library : www.dl.rmutt.ac.th  
- เปิดให้บริการ RMUTT.TV :www.tv.rmutt.ac.th  
- เปิดให้บริการ Learning :www.moodle.rmutt.ac.th  
- พัฒนาระบบบุคลากร  
- พัฒนาระบบอาคาร สถานที ่ 
- ขยายวงจรสื่อสาร ระหว่างมทร.ธัญบุรีและศูนย์รังสิต จาก 10 Mbps เป็น 60 Mbps  

พ.ศ. 2552 - เปิดให้บริการ Computer Center อาคาร I Work@RT  
- เปิดบริการ Notebook Zone  
- เปิดบริการ Book และ จัดหาเพ่ิมเติม Reference Database เช่น Science Direct  
- จัดอบรม ภาษาอังกฤษ ร่วมกับ AUA  
- จัดสอบมาตรฐาน ด้านIT มาตรฐาน ICDL :Information and Computer Driving 

Licence  
- พัฒนาการจัดสอบมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ TEP ตามมาตรฐาน PASSWORD  
- เปิดให้บริการ RMUTT Blog : www.blog.rmutt.ac.th  
- เปิดให้บริการระบบข่าว RMUTT News:www.news.rmutt.ac.th  
- ขยายวงจรสื่อสาร เช่ือมต่อ 3 เส้นทาง คือ 1) Uninet 100 Mbps 2) Metro Lan 

100 Mbps 3) CAT Metro Net 45 Mbps 
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ปี พ.ศ. การดําเนินงาน /เหตุการณท์ี่สําคัญ 
พ.ศ. 2553 - เปิดให้บริการ ศูนย์บริการความรู้ CKC@Rangsit  

- จัดสอบมาตรฐาน ITPE ร่วมกับ NECTEC Academy  
- เริ่มพัฒนาระบบวางแผนบริหารทรัพยากร ERP)  
- จัดต้ัง Network Academy และ จัดอบรมหลักสูตร CCNA  
- จัดอบรมภาษาญ่ีปุ่นร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทยญี่ปุ่น  
- ขยายวงจรสื่อสาร เช่ือมต่อ 3 เส้นทาง คือ 1) Uninet 1 Gbps 2) Metro Lan 100 

Mbps 3) CAT Metro Net 100 Mbps  
พ.ศ. 2554 - เปิดให้บริการระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ Hel[desk ทาง www.ict.rmutt.ac.th 

- เปิดบริการ แผนกงาน e-Library ที่ช้ัน 3 เพ่ือรองรับการให้บริการ
ทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

- เปิดบริการ e-Book ของ CRC NetBase จํานวนมากกว่า 6,000 รายการ 
- จัดสอบมาตรฐานด้าน IT มาตรฐาน Certiprep และขยายการสอบ ITPE 
- ปรับระบบการสอบมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษ RT-TEP เป็นรอบ เดือนละ 2 ครั้ง 

ผลการสอบนําไปใช้ในการเทยีบมาตรฐานด้านภาษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการปรับสถานะของบุคลากรสายวิชาการ 

- ปรับปรุง website หลักของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ให้มีรูปแบบในทิศทาง
เดียวกันและใช้ระบบที่สามารถจัดทําได้ง่าย เน้นการพัฒนาเน้ือหาสาระ 

- ขยายวงจรสื่อสารเช่ือมต่อ 3 เส้นทาง คือ 1) Uninet 1 Gbps 2) Metro Lan 100 
Mbps 3) CAT Metro Net 100 Mbps 
 

ตุลาคม 2554 เกิดเหตุการณ์ภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ 
- มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบ สํานักได้สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์พักพิงสําหรับ

ประชาชนที่เดือดร้อน ต้ังแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 สํานักได้ดําเนินการในหลายส่วน
เช่น ระบบการรับลงทะเบียน การจัดบุคลากรช่วยเหลือ 

- สํานักได้ประเมินสถานการณ์และเตรียมการย้ายครุภัณฑ์ที่จําเป็น เพ่ือป้องกันความ
เสียหายทําให้ไม่มีครุภัณฑ์ชํารุดเสียหายและได้รับผลกระทบเล็กน้อยที่ศนูย์รังสิต 

- ต้ังแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2554 นํ้าท่วมภายในมหาวิทยาลัย ระดับความสูงประมาณ    
1 – 1.2 เมตร บุคลากร ต้องอพยพออกจากมหาวิทยาลัย ระบบไฟฟ้า ประปา 
สาธารณูปโภค อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ไม่สามารถใช้การได้ แต่ได้ใช้ Facebook เป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาและบุคลากร 

- บุคลากรของสํานักส่วนหน่ึงได้เดินทางไปพักอาศัย ณ จ.กาญจนบุรี และเตรียมการ 
ให้บริการ www.rmutt.info เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ช่ัวคราว ต้ังแต่
วันที่ 26 ตุลาคม  2554 

- 8 พฤศจิกายน  2554 ระดับนํ้าลดลงเหลือประมาณ 0.8 – 1 เมตร บุคลากรของ
สํานักส่วนหน่ึงได้กลับเข้ามายังอาคาร ICT เพ่ือติดต้ังระบบไฟฟ้าสํารอง เพ่ือให้ระบบ
อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ที่สาํคัญใหส้ามารถใช้งานได้ และสามารถให้บริการเว็บไซต์ 
www.rmutt.ac.th ได้ในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2554 และขยายการปิดบริการระบบ
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ทะเบียน เว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆ ได้ในวันต่อมา สามารถให้บริการข้อมลูข่าวสาร
ต่างๆ และร่วมฟ้ืนฟูมหาวิทยาลัย ในต้นปี 2555 

พ.ศ. 2555 - ปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารวิทยบริการโดยใช้ระบบควบคุมที่ส่วนกลาง 
- เปิดให้บริการ INFORMATION DESK  ทาง www.ict.rmutt.ac.th เพ่ือรองรับการ

ให้บริการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ระบบงานต่าง ๆ ทีส่ํานักให้บริการ 
- ร่วมพัฒนา ADMIN SERVICE CENTER เพ่ือบูรณาการการให้บริการ ณ จดุเดียว 
- ขยายเวลาการให้บริการห้องสมุดถึงเวลา 24.00 น. เพ่ือรองรับการให้บริการนักศึกษา 
- เปิดบริการ แผนกงาน e-Library  ที่ช้ัน 3 เพ่ือรองรับการให้บริการ

ทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
- เพ่ิมจํานวน e-Book ของ CRC NetBase E-Brary  จํานวนรวมมากกว่า 77,000 

รายการ 
- ขยายการสอบ ITPE นักศึกษาและอาจารย์ สอบผ่านและได้รับใบประกาศจาก

รัฐมนตรี 
- ลงนามความร่วมมือกับ สวทช.  (NSTDA) ในการเป็นเครือข่ายการสอบ ITPE โดย

อธิการบดีและ ผอ.สวทช. 
- ลงนามความร่วมมือกับ AUTODESK ในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา และได้รับ

การสนับสนุนการใช้งานโปรแกรมโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย 
- ขยายวงจรสื่อสาร เช่ือมต่อ 3 เส้นทาง คือ 1) Uninet 1 Gbps  2) Metro Lan 200 

Mbps 3) CAT Metro Net 100 Mbps 
- ขยายระบบเครือข่ายไร้สาย สําหรับบริการบุคลากรและนักศึกษา 
- ให้บริการถ่ายทอดสด STREAMING  สําหรับงานสําคัญ เช่น พิธีรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร กีฬา กิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ระบบที่ สํานักและศิษย์เก่า ร่วมกัน
พัฒนาขึ้นและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาร่วม 9 มทร. สําหรับการรับสมัคร ชําระเงิน การจัด
ห้องสอบ การประกาศผลสอบ โดยที่งานโปรแกรมเมอรข์องสํานัก ซึ่งสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 

- สํานักฯ ได้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบในการบริหารจัดการอาคารเรียนรวมและ
ปฏิบัติการ 13 ช้ัน 
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2.2. ข้อมูลและสถิติที่สําคัญ 
2.2.1. โครงสร้างการบริหารจัดการของสํานักฯ 

 

ภาพแสดง โครงสร้างการบริหารจัดการของสํานักฯ 

2.2.2. บุคลากร 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
ผู้บริหาร 4 
ข้าราชการ 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 36 
พนักงานราชการ 11 
ลูกจ้างช่ัวคราว 25 

รวม 78 
 



 

 

 

กลุ่มพัฒ

กลุ่มเทค

ก

จํานวน

 

2.2.3. พื้นที
สํานั

บุคคลภ
1. อา
2. อา
3. อา
4. ศูน
5. อา
6. อา

สํานักงานผู้อํา

ฒนาทรัพยากรส

กลุ่มบริการสา

คโนโลยีระบบสา

ลุ่มเผยแพร่สื่อก

นบุคลากร (คน)

  วิสัยทัศน ์

ที่ให้บริการ 
นักฯ รับผิดชอบ
ภายนอกทั้งสิน้
าคารสํานักงาน
าคารฝึกอบรม
าคารวิทยบริก
นย์บริการควา
าคาร iwork มี
าคารเรียนรวม

0

ผู้บริหาร

านวยการ

สารนิเทศ

ารสนเทศ

ารสนเทศ

การศึกษา

ผู้บริหาร

) 4

 กลยุทธ์ การบริ

บพ้ืนที่บริการ
น 6 อาคาร ได
นผู้อํานวยการ
 มีพ้ืนที่ขนาด
าร มีพ้ืนที่ขน
มรู ้CKC มีพ้ืน
มีพ้ืนที่ขนาด 3
ม 13 ช้ัน มีพ้ืน

4

5

สํานักงาน
ผู้อํานวยกา

26

จําน

ริหารจัดการและ

รเพ่ือให้บริการ
ด้แก่ 
ร (ICT) มีพ้ืนที
ด 807 ตารางเ
าด 8,000 ตา
นที่ขนาด 1,10
3,632 ตารางเ
นที่ขนาด 22,0

10

7

10

น
าร

กลุ่มพัฒน
ทรัพยากรส

นิเทศ
19

นวนบุคลากร 

ะแผนพัฒนา สาํ

รกับนักศึกษา

ทีข่นาด 807 ต
เมตร  
ารางเมตร  
00 ตารางเมต
เมตร 
000 ตารางเม

0

12

15

นา
สาร

กลุ่มบริก
สารสนเ

10

 (คน)

านักวิทยบริการ

และบุคลากร 

ตารางเมตร  

ตร 

มตร 

19

20

การ
เทศ

กลุ่มเทคโ
ระบ

สารสน
12

รและเทคโนโลยีส

 รวมถึง

 

26

25

โนโลยี
บบ
นเทศ

กลุ่มเผ
สื่อการ

2 7

ีสารสนเทศ 

17 

 

6

30

ผยแพร่
รศึกษา

7

7 



 

 

 

- 
- 
- 
- 
- 

 

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

 

ประกอบด้วย

ห้องปฏิบัติงา
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกา
ห้อง SMART
ห้อง Discuss
 
2.2.4. สถิติ

254

16

367

-

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

25

  วิสัยทัศน ์

ยห้องต่างๆ ดั

าน  
   

าร  
T ClassRoom
sion Room  

ติการใชบ้รกิา

8 2549 2

00 5300

7,660 
4

550

 กลยุทธ์ การบริ

ดังนี ้

 จําน
 จําน
 จําน

m  จําน
  จําน

ร 

2550 2551

7000 820

พื้นที่ใหบ้

425,223 

2551

จํ

ริหารจัดการและ

นวน 33  ห้อง
นวน  61  ห้อง
นวน  51  ห้อง
นวน  5    ห้อง
นวน  37   ห้อ

1 2552

00 9400

บริการ (ตา

640,798 

2552

ํานวนผู้ใช้บริกา

ะแผนพัฒนา สาํ

ง 
ง 
ง 
ง 
อง 

2553 25

10000
1

ารางเมตร)

739,263 

2553

าร (คน)

านักวิทยบริการ

554 255

4346

363

527,67

2554

รและเทคโนโลยีส

55

346

78 

698,

255

ีสารสนเทศ 

18 

 

 

,491 

55

8 
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2.3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT  Analysis) เพื่อการพัฒนา 
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากปัจจัย

ภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นดังน้ี 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 สํานักฯ มีการพัฒนาและมีการให้บริการระบบ
เครือข่ายทั้งมีสายและไร้สายเพ่ือเช่ือมโยงทุก

W1 จํานวนคอมพิวเตอร์ของสํานักฯ ยังไม่เพียงพอ 
เน่ืองจากจํานวนนักศึกษา        มีมากขึ้น   

S2 สํานักฯ สามารถพัฒนาระบบงานหลายด้านเพ่ือ
รองรับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

W2 สํานักฯ ยังขาดการจัดการเพ่ือให้มีระบบหลาย
ระบบที่เช่ือมต่อกันทั้งมหาวิทยาลัย  

S3 สํานักฯ มบุีคลากรที่มีความสามารถและอดทน 
มุ่งมั่นในการทาํงาน 

W3 บุคลากรของสํานักฯ มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศโดยเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ตํ่ายังต้อง

S4 สํานักฯ เป็นหน่วยงานให้บริการด้าน ICT และ
ฝึกอบรมด้าน ICT 

W4 จํานวนบุคลากรด้าน IT ของสํานักฯ ทีใ่ห้บริการ
กับมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอกับภาระงาน

S5 สํานักฯ มหี้องปฏิบัติการเฉพาะทางทั้งในระดับ
คณะและพ้ืนทีใ่ห้บริการ ที่พร้อมให้บริการ 

W5 การขับเคลื่อนงานและภารกิจยังต้องอาศัยการสั่ง
การจากผู้บริหาร         ของสํานักฯ เป็นหลัก 

S6 สํานักฯ มีความชัดเจนในนโยบายการพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์

 

S7 สํานักฯ มบีรรยากาศ และภูมิทัศน์ทีส่วยงาม เอ้ือ
ต่อการเรยีนรู ้

 

S8  บุคลากรของสํานักฯ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)  

O1 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ ICT 
ทั้งประเทศ ส่งผลใหส้ํานักฯ ได้รับการ
พัฒนาเป็นอันดับแรกๆ 

T1 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ต้องมีการ
ลงทุนอยู่เสมอ 

O2 มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมการพัฒนาด้าน ICT 
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้สํานักฯ ได้รับการ
พัฒนาเป็นอันดับแรกๆ 

T2 พฤติกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน มีความเสี่ยงในการ
สร้างปัญหาใหกั้บระบบงาน 

O3 มีความต้องการนักศึกษาด้าน ICT ใน
ตลาดแรงงานสูง 

T3 ภัยคุกคามและปัญหาความปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอุปสรรคกับการดําเนินงาน
ของสํานักฯ  
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O4 การประเมินและรับรองโดย สมศ. เป็น
ปัจจัยที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ          
ในมหาวิทยาลยั ได้รับทราบข้อดีและ
ข้อด้อย กระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัวที่จะไปสู่
การพัฒนา 

T4 การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องใช้
เงินลงทุนสูงในด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ 

O5 รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ เ อ้ื อต่อการจัด  
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

T5 สภาพแวดล้อมสังคมรอบข้างมหาวิทยาลัยฯ มีแหล่ง
อบายมุขที่ไม่เป็นสังคม          อันพึงประสงค์ซึ่ง
ดึงดูดนักศึกษาไปมากกว่าที่จะเข้ามาใช้บริการใน
สํานักฯ 

O6 ความต้องการการรับบริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีมากขึ้นและผู้บรหิารระดับสูง ให้
ความสําคัญ 

T6 งบประมาณที่สํานักฯ ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องต่อ
การขยายตัวของมหาวิทยาลัยฯ ทําให้ไมส่ามารถ
พัฒนางานทางด้าน ICT ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

 T7 สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดล้อมเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 T8 นักศึกษาที่มาใช้บริการท่ีสํานักฯ ยังใช้ ICT เพ่ือการ
บันเทิงมากกว่า          การเรียนรู้  

 T9 การบริหารงบประมาณเงินรายได้ 
 

2.4. แนวทางการดําเนนิงาน 
2.4.1.  ใช้ความพร้อมที่มีอยู่ในการ พัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
2.4.2.  ใช้บุคลากรทีม่ีความสามารถในการบริหารจัดการระบบงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายการลงทุน 
2.4.3.  พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
2.4.4.  ผลักดันการใช้ระบบงานที่ได้ลงทุนไว้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด(Utilization) 
2.4.5.  ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเลือกผู้ให้บรกิารที่มีคุณภาพ 
2.4.6.  ใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือลดการลงทุน 
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ส่วนที่ 3 : วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) 
 

3.1. วิสัยทัศน์ (Vision) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
สร้างและตอบสนองแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้
“For Your Information Learning Technology (ILT) Inspiration” 

 
 

3.2. พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ 

ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
โดยใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

2. พัฒนางานระบบการให้บริการให้สอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการผ่านช่องทางท่ี
เหมาะสมต่อผู้รับ บริการและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้รับบริการและทั้งด้านการเรียนรู้ 
บริหารจัดการและการประสานงาน  

3. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯให้มีความสามารถและความรู้สอดรับกับการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการบริหารจัดการใน
ภาครัฐ  

4. พัฒนาระบบงานภายในให้สามารถให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ความโปร่งใส และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องไม่ละเมิดจริยธรรมอันดี
และกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

6. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและจัดให้สํานักฯเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ มี
ความพร้อมในการให้บริการชุมชน และสังคม 

 
3.3. ภารกิจที่หลักของสํานักฯ สามารถสรุปได้ดังนี ้

- การให้บริการที่ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นพ้ืนฐาน (e-Services) ที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ปัจจุบันสํานักได้ริเริ่มที่จะจัดทํามาตรฐาน ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ
ความนิยมในระดับสากล 
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- ดําเนินการจัดหา ผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพ่ือการเรียนรู้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  

- พัฒนาและจัดหาระบบงาน ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการ  

- นําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาดําเนิน งานเพ่ือส่งเสริมระบบการจัดการและเพ่ือให้
ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร สารนิเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว  

- พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาค้นคว้า 
การวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และบุคคลทั่วไป  

- ผลิตสื่อการศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล  
- บริการระบบเครือข่ายให้สามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือใช้สนับสนุนด้านการเรียน

การสอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ  
- กําหนดมาตรฐานและจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รวมทั้งสื่อและซอฟต์แวร์ เพ่ือใช้สนับสนุน

การเรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ  
- ให้บริการข้อมูลพ้ืนฐานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สําหรับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และ

บุคคลภายนอก  
- ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
- สนับสนุนและสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่องานด้านระบบ

สารสนเทศและการพัฒนาโปรแกรม 
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ส่วนที่ 4 : กลยุทธ์และแนวทางพัฒนาด้วย [ 4S + 4D + 4P + SMILE ] 
 

4.1. กลยุทธ์และแผนพัฒนาด้วย [ 4S + 4D + 4P + SMILE ]  

 

ARIT PLAN = 4S + 4D + 4P + SMILE 
 

4S (Strategy)  สนับสนุนยุทธศาสตร์ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย 
4D (Digital)  ขับเคลื่อน Digital Economy ด้วย 4D (ดี) 

4P (Perspective)  มุมมองในการพัฒนา 4 ด้าน 
SMILE  สร้างคุณค่า (Value Creation) 

 
 

การกําหนดกลยุทธ์และแผนในการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT 
PLAN) ด้วยนโยบาย [ 4S + 4D + 4P + SMILE ] เพ่ือให้ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนและ
นโยบายต่อไปน้ี 

- สนับสนุน 4 ยุทธศาสตร์ (4S) 
- ขับเคลื่อนด้วย 4 ดี (4D) 
- ครอบคลุมทั้ง 4 มุมมอง (4P) 
- ด้วยค่านิยมหลัก SMILE 

4S (Strategy) – เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 4 ด้าน คือ 

- Strategy 1 : Hands On – การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 
- Strategy 2 : Research & Innovation – พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
- Strategy 3 : Internationalization – ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
- Strategy 4 : Modern Management – การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
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4D (Digital) – เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนตามนโยบาลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital 
Economy) 

- D-Infrastructure : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ ดีและมีประสิทธิภาพ เช่น 

โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย เพ่ือตอบสนองการให้บริการและการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

- D-Learning : พัฒนาและสนับสนุนระบบการเรียนการสอนและงานวิจัยให้ ดีและมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ IT มาช่วยพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ E-

Learning, การพัฒนา Content ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น Digital และสามารถเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางอินเตอร์เน็ตได้  

- D-Management : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ให้ ดีและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้บริหารหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ระบบ ERP ระบบ
บูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ (Business Intelligence : BI) ระบบ e-Office 

- D-Services : พัฒนาระบบบริการให้ ดีและมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเพ่ือตอบสนอง

และสอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 4P (Perspective) – มิติมุมมองในการบริหารจัดการและการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 

- มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective: P1) เก่ียวข้องกับด้านต่างๆเช่นความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ การเพ่ิมจํานวนของผู้รับบริการ  

- มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective: P2) เก่ียวข้องกับ
กระบวนการต่างๆ เช่นการลดขั้นตอนต่างๆ การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบต่างๆ  

- มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Perspective: P3) การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมในการ
ให้บริการ  

- มุมมองด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgeting Perspective: P4) 
เก่ียวข้องกับด้านการดําเนินการที่บรรลุผลสัมฤทธิตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
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SMILE – การสร้างคุณค่า (Value Creation) เพ่ือความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ จึงควรมีการกําหนดค่านิยมหลักในการทํางาน (Core Value) ดังน้ี 

- S (Service)  : จิตใจบริการ 
- M (Modern)  : ทันสมัย มองไปข้างหน้า 
- I (Innovation) : สร้างนวัตกรรม 
- L (Learning) : เรียนรู้อยู่เสมอ 
- E (Ethics) : คิดดี ทําดี พูดดี มีจริยธรรม 

 
4.2. การสนับสนนุแผนพัฒนาเชงิยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยฯ (4S) 

การดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จําเป็นจะต้องสนับสนุนแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยฯ ปี 2557 – 2560 ทั้ง 4 ด้าน (4 Strategy) 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) การดําเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (S1)  
Hands-0n : การสร้าง
บัณฑิตนักปฏิบัติ 

ด้านการพัฒนาทักษะของนักศึกษา สํานักสนับสนุนการพัฒนาทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สํานักเป็นผู้ดําเนินการการจัดสอบ IC3 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีสัดส่วนผ่าน
มาตรฐานเกินร้อยละ 60  
 
สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการจัดหาและบริการระบบการ
เรียนภาษาออนไลน์ การจัดมุมบริการด้านภาษา ณ พ้ืนทีช้ั่น 2 อาคารวิทย
บริการ 
 
พัฒนาระบบ E-Learning เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและให้
นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้และรองรับการเข้าใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์ Mobile Device 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (S2) 
Research & Innovation : 
พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม 

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ฐานข้อมูลเพ่ือการ
อ้างอิงงานวิจัย การจัดมุมบรกิารนักวิจัย ในพ้ืนที่ช้ัน 3 อาคารวิทยบริการ  
 
การพัฒนาการจัดทําวารสารวิชาการออนไลน์ โดยปัจจุบันมีการเผยแพร่
จํานวน 4 วารสาร ที่เป็นการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ 
 
การเผยแพร่งานวิจัยโดยระบบคลังปัญญาของมหาวิทยาลัย RMUTT 
Repository ซึง่ปัจจุบันมีผลงานเผยแพร่และสืบค้นได้จาก Google 
Scholar มากกกว่า 1,300 ช้ินงาน   
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พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยร่วมกับ สวพ. เพ่ือส่งเสริมการการบริหาร
จัดการและการทํางานวิจัยของทั้งนักศึกษาและบุคลากร 
 
การจัดโครงการ One Text เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตําราของ
มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีหนังสือ เตรียมพร้อมจัดพิมพ์และจําหน่าย 8 
รายการ และกาํลังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบแก้ไข 27 รายการ และ
สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําตําราเพ่ิมขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (S3) 
Internationalization : 
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

การพัฒนาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก ใหม้ี
ความพร้อมและรองรับการให้บริการ  
 
การพัฒนาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometric ซึ่งปัจจุบัน
อันดับของมหาวิทยาลัยดีขึ้น เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคล และมุ่งสู่
อันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
จัดอบรมภาษาอังกฤษรวมกับ AUA เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรได้มี
โอกาสเรียนภาษาจากเจ้าของภาษาและมีมาตรฐานสากล 
 
สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการจัดหาและบริการระบบการ
เรียนภาษาออนไลน์ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4) 
Modern Management : 
การบริหารจัดการสมัยใหม ่

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการถ่ายโอนข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการ การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 
การขยายบริการด้านต่างเช่น อาคารเรียนรวม ซึ่งเน้นการบริหารจัดการ
โดยส่วนกลางและการใช้ทรพัยากรร่วมกันของทุกคณะ 
 
การพัฒนา SMART CLASSROOM รองรับการจัดการเรียนการสอนและ
เรียนรู้แบบมีสว่นร่วม ให้กับคณะและหน่วยงานต่างๆ 
 
การจัดห้อง DISCUSSION ROOM เพ่ือรองรับการใช้งานของนักศึกษาเพ่ือ
สร้างสภาพแวดล้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเรียนรูร้่วมกัน โดยในปี
ที่ผ่านมามีการใช้งานจากนักศึกษากว่า 97,000 ครั้ง  
 
การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รองรับการให้บริการกับผู้ใช้บริการ  
 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยจัดต้ังศูนย์ข้อมูลกลาง(INFORMATION 
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CENTER) ของมหาวิทยาลัย  และการเช่ือมต่อระบบงานต่างๆเช่น ERP BI 
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารในอนาคต 
 
พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
 
พัฒนาระบบ e-Office เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลด
การใช้กระดาษ (Paperless) ภายในมหาวิทยาลัยฯ  
 

 

4.3. การขับเคลื่อนตามนโยบายระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล Digital Economy (4D) 

การดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) โดยกําหนดเป็นแผนการดําเนินการ 4 ด้าน (4D) 
ดังน้ี 

นโยบายการขับเคลื่อน 4D (4 ดี) การดําเนินการ 
D-Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ ดีและมีประสิทธิภาพ เช่น 

โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย เพ่ือตอบสนองการให้บริการและการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

D-Learning พัฒนาและสนับสนุนระบบการเรียนการสอนและงานวิจัยให้ ดแีละมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ IT มาช่วยพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบ E-Learning, การพัฒนา Content ให้อยู่ใน
รูปแบบที่เป็น Digital และสามารถเผยแพร่ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตได้ 
 

D-Management พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) ให้ ดีและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ริหารหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ระบบ ERP ระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ (Business Intelligence : BI) ระบบ e-
Office 
 

D-Service พัฒนาระบบบริการให้ ดีและมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเพ่ือ
ตอบสนองและสอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการ 
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4.4. การบริหารจัดการด้วยมุมมองในการพัฒนา (4P) 

รูปแบบของการดําเนินการขององค์กรในปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะพบปัญหาคือ การขาดห่วงโซ่นโยบาย
(Policy Chain) ที่มีความฝนั วิสัยทัศน์ แต่ขาดการผลักดันให้นโยบายเกิดผลสัมฤทธิในทางปฏิบัติ จึงควรมีการ
กําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนการดําเนินการ เพ่ือใช้สําหรับตรวจสอบ ควบคุมการดําเนินการให้เป็นไปตาม
กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยฯและองค์กรอ่ืนๆ เช่น กพร.สมศ.และเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรเองเพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบดังกล่าวจึงประยุกต์ใช้มองตามรูปแบบของ 
Balance Scorecard ในการบริหารจัดการอย่างรอบด้านดังน้ี 

- มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective: P1) เก่ียวข้องกับด้านต่างๆเช่นความพึง
พอใจของผู้รับบริการ การเพ่ิมจํานวนของผู้รับบริการ  

- มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective: P2) เก่ียวข้องกับ
กระบวนการต่างๆ เช่นการลดขั้นตอนต่างๆ การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบต่างๆ  

- มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Perspective: P3) การพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมในการให้บริการ  

- มุมมองด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgeting Perspective: P4) เก่ียวข้อง
กับด้านการดําเนินการที่บรรลุผลสัมฤทธิตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

มุมมองในการพัฒนา 4P แนวทางการพฒันาภายในสาํนักฯ 

P1: มุมมองด้านผู้รับบริการ 
(Customer Perspective ) 

1. การพัฒนาระบบให้บริการ ให้สอดรับกับความต้องการของ
ผู้รับบริการทางวิชาการ มีช่องทางที่เหมาะสมและเพียงพอ การ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการทุกฝ่าย  

2. การสังเกตุและการเฝ้าดู แนวโน้มของผู้ใช้บริการ ว่ามีการเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงและวิเคราะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการ 

3. การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ มีการตอบสนองอย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นระบบ  

P2 : มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน(Internal Process 
Perspective) 

1. การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเชิงวิชาการที่เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ 

2. การบริการคณาจารย์ บุคลากร  โดยการจัดหาอุปกรณ์และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการทํางาน ในด้านของ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ การเข้าถึงระบบ การใช้งาน ความเช่ือมั่นต่อระบบงาน  

3. การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานเป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการ โดยการนําเสนอข่าวสารต่อการ
พัฒนาเป็นระยะๆในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน 

4. การ พัฒนาระบบงานภายในใ ห้สามารถ ดํา เ นิน ไปอ ย่างมี
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มุมมองในการพัฒนา 4P แนวทางการพฒันาภายในสาํนักฯ 

ประสิทธิภาพ มีแนวทางการดําเนินการเช่น 
• มีการกําหนดมาตรฐานงานบริการ เคาท์เตอร์บริการ เพ่ือ

สร้างความเข้าใจลดข้อขัดแย้งต่างๆ 
• การลดขั้นตอนในการให้บริการต่างๆ เพ่ือลดระยะเวลาการรอ

คอย และสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้รับบริการ ทั้ง 
คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

• การบริหารจัดการโครงการโดยมีแผนปฏิบัติการที่แน่ชัด การ
กําหนดระยะเวลา ทรัพยากร  

• การพัฒนากฏหมายระเบียบที่เหมาะสมในการดําเนินการ การ
ปรับปรุงระเบียบที่ล้าสมัยต่างๆ เพ่ือให้ทันต่อการให้บริการ  

• การบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ให้พร้อมใช้งาน 
5. ลดเวลาการจัดซ้ือหนังสือ และทรัพยากรสื่อต่างๆเข้าห้องสมุด  

การจัดหาฐานข้อมมูลงานวิจัย ให้ทันและตรงกับความต้องการ 
6. ปรับปรุงระเบียบขั้นตอน การยืม-คืนหนังสือ และทรัพยากรสื่อ ขยาย

เวลาและจํานวนของการยืม-คืน 
7. การขยายเวลาการให้บริการอย่างเหมาะสมการบริการนักศึกษาใน

การใช้งานระบบต่างๆ เช่น ห้องสมุด การบริการคอมพิวเตอร์ 
Internet Zone ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับใช้งานหลังเลิก
เรียน   

8. พัฒนาระบบการจัดการฝึกอบรมออนไลน์ เพ่ือรองรับการจัดอบรม 
ภายในและภายนอก เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการฝึกอบรมและบริการวิชาการ 

การขยายพ้ืนที่ WiFi Zone เพ่ือรองรับการใช้งานนอกเวลา 

P3 :มุมมองด้านการพัฒนา
องค์กร(Learning and 
Growth Perspective) 

1. พัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด
สมัยใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถและสอดรับกับการพัฒนา มี
ทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ โดยมีการจัดอบรมและส่งไปรับ
การอบรม สอบใบประกาศวิชาชีพ ICT จากหน่วยงานที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 

2. ปรับทัศนคติของบุคลากรในสํานักฯพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคมและการบริหารจัดการในภาครัฐ และมีจิตสํานึกและ
ทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ  

3. การพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้าแผนกงาน 
ให้มี EQ จิตสาธารณะ มีความรู้ด้านภาษา มีความสามารถในการ
ประสานงาน การนําทีม การบริหารจัดการโครงการ 

4. การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งรูปแบบต่างๆ และมีการ
ผสมผสานการฝึกอบรมแบบต่างๆ อบรมในหลักสูตรปกติ เน้นการ
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มุมมองในการพัฒนา 4P แนวทางการพฒันาภายในสาํนักฯ 

บรรยายและการฝึกปฎิบัติ การใช้สื่อการฝึกอบรมแบบต่างๆ 
5. การพัฒนาบุคลากรแบบ  นอกเหนือจาการฝึกอบรม  (NON-

Training) เน้นการพัฒนาทักษะ การประสานงาน การนําทีมงานใน
หลายรูปแบบเช่น  
• Job Shadow 
• Cross Function 
• Coaching & Consulting Clinic 
• ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

6. สร้างวัฒนธรรมการทํางานเป็นทีม (TEAM WORK) โดยการมี
ส่วนร่วมของทั้งฝ่ายบริหาร (Top-Down) และระดับปฏิบัติการ 
(Bottom- Up) ในการดําเนินการให้บรรลุภารกิจ 

7. ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบและ
การถ่ายทอดความรู้ไปยังเพ่ือนร่วมงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือการ
พัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน  

8. สร้างแรงจูงใจในการทํางานภายในสํานักฯ การจัดสวัสดิการและ
ค่าตอบแทน ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เหมาะสมเช่น รายได้จาก
โครงการบริการสังคมฯต่างๆ การจัดทัศนศึกษา กิจกรรมเกี่ยวกับ
สุขภาพและนันทนาการ 

P4 :มุมมองด้านการเงนิและ
งบประมาณ(Financial and 
Budgeting Perspective) 

1. การบริหารงบประมาณอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงประสิทธิผลของ
การใช้งบประมาณ ประหยัด และคุ้มค่า 

2. มีกลยุทธ์ในการจัดซ้ือจัดหา ทรัพยากรที่มีคุณภาพ และประหยัด
งบประมาณ โดยวิธีการต่างๆ เช่น การเปรียบเทียบราคา แหล่ง
จําหน่ายสินค้า การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการจัดซื้อ การจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (Green 
Procurement) 

3. ลดการใช้กระดาษและวัสดุสิ้นเปลืองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุน 

4. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสํานักและอาคารที่ให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงาน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายการใช้
พลังงาน 

5. การหารายได้จากงานบริการวิชาการ เพ่ือใช้ในการสนับสนุน การ
ดําเนินงานและสร้างรายได้ให้กับบุคลากร 

 



 

    วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4.5. การสรา้งคณุคา่ (Value Creation) ด้วย SMILE 

ภารกิจหลักของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน็ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการ การบริการของสาํนักฯมีความเก่ียวข้องกับผู้รบับริการโดยตรงซ่ึงมีผลต่อความพึงพอใจและการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ด้วย จึงควรมีการกําหนดค่านิยมหลกัในการทํางาน (Core Value) เพื่อความเข้าใจ
ในบทบาท และภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร ที่มีความสอดคล้องกัน 

 

SMILE 

 S (Service)  : จิตใจบริการ 
 M (Modern)  : ทันสมัย มองไปข้างหน้า 
 I (Innovation) : สร้างนวัตกรรม 
 L (Learning) : เรียนรู้อยู่เสมอ 
 E (Ethics)  : คิดดี ทําดี พูดดี มีจริยธรรม 
 

 

 


