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บทที่ 1  

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การบริหาร
จัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐดําเนินการโดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการภายใต้การกํากับดูแลของ   สภาสถานศึกษา ดังน้ัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้ปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการ
รวมกลุ่มวิทยาเขตจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แห่ง  

 มหาวิท ย าล ัย เท ค โน โลยีร าชม งคล  ทั ้ง  9 แห่ง  อ ยู ่ภ าย ใต้ก าร กําก ับ ดูแ ลขอ ง
สํานักงานการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นมหาวิทยาลัย          
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ทั้งใน
ระดับปริญญาตรี โท และเอก เพ่ือรองรับการศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา          
เป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้จบการศึกษาจากจากวิทยาลัยชุมชนและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ
วิชาชีพระดับปริญญา 

1.1 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบติัราชการ 4 ป ี 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดทําขึ้นภายใต้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่มหาวิทยาลัยช้ันนําทางวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล และวิสัยทัศน์  โดยใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแม่แบบในการวิเคราะห์ และจัดทําแผน 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเป็นแผนที่ช่วยให้สํานักฯ ได้เห็นความเช่ือมโยงของการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลในเชิงสนับสนุน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานในช่วงระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า  
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ตารางที่ 1.1   กระบวนการจัดทําแผน 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

แนวทาง/กระบวนการ การ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด 

ระยะเวลาดาเนินการ 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ (วัน) 

ช่วงระยะเวลา
รอบปีปฏิทนิ 

(เดือน) 
  1. แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศใน
เบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร โดยคณะทํางานมีหน้าท่ี 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
( SWOT Analysis)  

 วิเคราะห์การดําเนินงานในอดีตของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับ แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน,กรอบแผนระยะยาวการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา,เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน (สกอ.) และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.),นโยบายการบริหารจัดการและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นต้น  

 วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 วิเคราะห์การเปลี่ยนเปลี่ยนท่ีสําคัญทาง
เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 

2. ป ระชุ ม คณ ะก รรมก ารจั ด ทํ า  ( ร่ า ง ) 
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.
2556 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือทบทวนหรือ
กําหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์  และ
มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
4. นําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี พ.ศ. 2555

ท่ี ไ ด้ รั บ ก า รป รับ ป รุ ง  เส น อ ต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบ ริหารสํ านั กฯ  พิ จารณ าให้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

 
 
 
 

7 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 วัน 
 
 
 
5 วัน 
 

มี.ค. 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม.ย. 57 
 
 
 
เม.ย. 57 
 
 

เริ่มต้น 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา

2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ทบทวนจัดทําร่างแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปี

3. จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ

4. เสนอท่ี
ประชุม
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แนวทาง/กระบวนการ การ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ขั้นตอนการปฏิบัติ : รายละเอียด 

ระยะเวลาดาเนินการ 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ (วัน) 

ช่วงระยะเวลา
รอบปีปฏิทนิ 

(เดือน) 
  

5 วัน 
 
เม.ย. 57 

 

  1 วัน พ.ค. 57 
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เป็นเคร่ืองมือช่วยให้สํานักฯ ได้เห็นความเช่ือมโยงของการดําเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลในเชิงสนับสนุน เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ           
เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในช่วงระยะเวลา 4 ปี
ข้างหน้า  

 
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1.2.1  พ้ืนที่ดําเนินการทั้งสิ้น 6 อาคาร คือ 

 อาคารสํานักงานผู้อํานวยการ มีพ้ืนที่ขนาด 807 ตารางเมตร  

 อาคารฝึกอบรม มีพ้ืนที่ 807 ตารางเมตร   

 อาคารวิทยบริการ มีพ้ืนที่ 8,000 ตารางเมตร  

 อาคาร I work มีพ้ืนที่ 3,632 ตารางเมตร 

 ศูนย์บริการความรู้ CKC มีพ้ืนที 8,000 ตารางเมตร 

 อาคารเรียนรวม 13 ช้ัน มีพ้ืนที 23,000 ตารางเมตร 

1.2.2  การแบ่งส่วนงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน 
ดังนี้  

1. กลุ่มสํานักงานผู้อํานวยการ แบ่งออกเป็น 4 แผนก คือ 
1.1 แผนกธุรการสาํนักงาน 
1.2 แผนกโครงการพิเศษ 

5. จัดทําแผนฉบับสมบูรณ์
และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

6. จัดทําแผน ดําเนินการตาม
แผน 

สิ้นสุด 
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1.3 แผนกอบรมและบริการวิชาการ 
1.4 แผนกอาคารสถานที่ 
1.5 แผนกประชาสมัพันธ์และกิจกรรม 

2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ แบ่งออกเป็น 2 แผนก คือ 
2.1 แผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ 
2.2 แผนกพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส ์

3. กลุ่มงานบริการทรัพยากรสารนิเทศ แบ่งออกเป็น 2 แผนก คือ 
3.1 แผนกบริการทรัพยากรสารนิเทศ 
3.2 แผนกศูนย์ข้อมูลกลาง  

4. กลุ่มงานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 แผนก คือ 
4.1 แผนกเทคนิคและระบบเครือข่าย 
4.2 แผนกบริการและสนับสนุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
4.3 แผนกฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศ 

5. กลุ่มงานเผยแพร่สื่อการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 แผนก คือ 
5.1 แผนกการศึกษาทางไกล 
5.2 แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
5.3 แผนกพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ 

 
1.3 จํานวนบุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากร ทั้งสิ้น 76 คน 

ประกอบด้วย 
 ผู้บริหาร   4 คน  
 ข้าราชการ  2 คน 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 20 คน  
 พนักงานราชการ   14 คน 
 ลูกจ้างช่ัวคราว   36 คน  

 
1.4 งบประมาณ  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี 2557 
รวมท้ังสิ้น 27,907,900 บาท จําแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 6,543,200.- บาท (ร้อยละ 76.55) 
งบประมาณเงินรายได้ 21,364,700 บาท (ร้อยละ 23.45) 
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1.5 ผลการประเมินระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2552 – 2555 
 

ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา (คะแนนประเมิน) 

พ.ศ. 2552 
(คะแนนเต็ม 3) 

พ.ศ. 2553 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2554 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมนิระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) 

2.67 3.88 4.10 
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 แผนกผลิตสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
- งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 แผนกการศึกษาทางไกล 
- งานการศึกษาทางไกล 

3. กลุ่มงานบริการสารสนเทศ 

 แผนกเทคนิคและระบบ
เครือข่าย 
- งานเทคนิคและระบบเครือข่าย

 แผนกพัฒนาและเผยแพร่
เว็บไซต์ 
- งานพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์

 แผนกฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 
- งานฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ

ผู้อํานวยการ 

1.กลุ่มงานสาํนักงานผู้อํานวยการ 2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 4. กลุ่มงานเทคโนโลยีและระบบ 
สารสนเทศ

5. กลุ่มงานเผยแพร่สื่อการศึกษา 

 แผนกธุรการสํานักงาน 
- งานสารบรรณ 
- งานบุคลากร 
- งานพัสดุ 
- งานการเงิน 

 แผนกอาคารสถานที่ 
- งานอาคารสถานที่ 
- งานแม่บ้าน 

 แผนกฝึกอบรมและบริการ
วิชาการ 
- งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 แผนกวิเคราะห์
ทรัพยากรสารนิเทศ 
- งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ 
- งานจัดหาทรัพยากรฯ 
- งานซ่อมและจัดชั้นหนังสือ

 แผนกพัฒนาสารนิเทศ          
เล็กทรอนิกส์ 
- งานพัฒนาสารนิเทศ
อิเล็กทรอนิกส์

 แผนกบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 
- งานบริการยืม-คืน 
- งานบริการสื่อเล็กทรอนิกส์ 
- งานบริการตอบคําถาม 
- งานบริการ IT ZONE 

 แผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรม 
- งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

 แผนกบริการและสนับสนุน
ด้านเทคนิค 
- งานบริการและสนับสนุนด้าน

เทคนิค

 แผนกโครงการพิเศษ 
-  งานโครงการพิเศษ 

- แผนกศูนย์ข้อมลูกลาง  
 งานบริการข้อมูล 

โครงสร้างสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. รองผู้อํานวยการ 3. รองผู้อํานวยการ 1. รองผู้อํานวยการ 
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บทที่ 2 

บริบทที่เก่ียวข้อง และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  

2.1  บริบทที่เก่ียวข้อง 

จากสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งเกิดเน่ืองจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคโลกาภิวัฒน์ (Global Change) การเปิดเสรีทางการค้าและบริการ (Free Trade Agreement) การก้าว
เข้าสู่สังคมเศรษฐกิจยุคฐานความรู้และข้อมูลข่าวสาร สภาพบริบทของโลกที่ส่งผลต่อนานาประเทศ ได้แก่  
วิกฤติพลังงานและส่ิงแวดล้อม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของนานาประเทศ วิกฤติความผันผวนของสภาพ
เศรษฐกิจการเงินของประเทศในฝั่งยุโรป ปัจจัยภายนอกเหล่าน้ี ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
การเมืองของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นเรื่องท้าทายต่อสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต้องเตรียมความพร้อม
ด้านงานวิชาการและวิจัย เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด       
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ   

บริบทและแนวโน้มของโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจ สังคมและ
การศึกษาของประเทศ  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและเผชิญความท้าทายของโลกต่อค่านิยม  
วัฒนธรรม การเรียนรู้ เพ่ือก้าวสู่สังคมยุคฐานความรู้และในโลกยุคไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลต่อนโยบายของ
ประเทศ ประกอบด้วย    

2.1.1  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

แนวคิดหลักในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยังคงมีแนวคิด                    
ที่ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8–10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และขับเคล่ือนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และ            
ความเสี่ยงซึ่ งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวน               
ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ  ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทย           
ทั้งเชิงบวกและลบ  และได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ นวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ธุรกิจบริการ โลจิสติกส์ การปฏิรูประบบกฎหมายเศรษฐกิจ การทําธุรกิจที่คํานึงถึงสังคมสิ่งแวดล้อม การมี
ส่วนร่วมของชุมชน และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทย         
ปี 2570 เป็นเป้าหมาย  ดังน้ี “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง     
ยึดมั่นวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสารธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ 
สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการ
ผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว้ 6 ประการ ดังน้ี 

1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน  
3.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม 
6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

2.1.2  แผนการศึกษาแหง่ชาติ ฉบับปรบัปรุง (พ.ศ.2552 – 2559)  

วัตถุประสงค์ของแผน 
1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
2. เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม

ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 

แนวนโยบาย 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสามประการดังกล่าว ประกอบกับการคํานึงถึงทิศทางการพัฒนา

ประเทศในอนาคตที่เน้นการใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร 
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้กําหนดแนวนโยบายในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ 1  พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา 

แนวนโยบาย 
1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสํานึกและ        

มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
รังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธ์ิขายเสียง 

1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพ ยากจน 
อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร 

1.4 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน และร่วมมือกับนานาประเทศ 

1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

1.6 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน         
มีคุณธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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วัตถุประสงค์ 2  เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

แนวนโยบาย 
1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคมทั้ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม            

พลศึกษา กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 
1.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนา

ระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ 3  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 

แนวนโยบาย 
3.1 พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร่งรัดกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา

ไปสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคม

ในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 
3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและ

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษา 

เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพ่ึงพา
อาศัยและเกื้อกูลกัน 

2.1.3  แผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555 - 2559) 

วิสัยทัศน์ ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือ
การพัฒนาชาติอย่างย่ังยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคม
อาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

ตัวชี้วัดและเปา้หมายทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศน ์ปี 2559 จํานวนรวม 7 ตัวบ่งชี ้
1.  ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากลที่ สกอ. กําหนด 

1)   ภาพรวมของประเทศเท่ากับ 6% 
2)  กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศในการสร้างองค์วามรู้ เพ่ือช้ีนําสังคมและเพ่ิมขีด

ความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับโลก เท่ากับ 100% 
2.  ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพความเป็นอาจารย์มืออาชีพตามที่ สกอ.กําหนด 

เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์ทั้งหมด เท่ากับ 25% 
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3.  คะแนนเฉล่ียจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจํานวนอาจารย์ ≥ 3.51 (คํานวณ
จากข้อมูลของ สมศ. แต่ปรับเป้าหมายให้สอดคล้องตามกลุ่มสถาบัน) 

4. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา
แห่งชาติ เท่ากับ 100% (โดยครอบคลุมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

5.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ ≥ 4.51 
6.  ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหน่วยงานสถาบัน

วิชาชีพ/องค์กร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เท่ากับ 20% 
7.  ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ เท่ากับ 100% 

ยุทธศาสตร ์มี 4 ยุทธศาสตร์ คือ “LEGS” STRATEGY 
L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education 

and Quality Education at All) (เปลี่ยนระบบการนําองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม) 
E = Educator Professional (พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้

เป็นอาจารย์) 
G = Graduated with Quality and Social Responsibility (ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด) 
S = Satang Utilization (ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนสถาบัน อุดมศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ) 

ในปีการศึกษา 2559 ได้ ต้ังเป้าหมายการผลิตบัณฑิต โดยมีสัดส่วนการรับนักศึกษาในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์สุขภาพ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น 40 : 10 : 50 เท่ากับ 
235,412 : 58,853 : 294,266 คน ซึ่ งสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2             
(พ.ศ. 2551-2565) สําหรับแนวทางการนําแผนสู่การปฏิบัติ ต้องมีคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากทุก
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทําหน้าที่วางระบบและกลไกต้ังแต่กระบวนการนํายุทธศาสตร์ ดังกล่าวไปเผยแพร่ ให้กับ
ทุกสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไปดําเนินการ รวมทั้งมีระบบกํากับติดตามประเมินผลทุก 1 ปี 
เพ่ือนําผลมาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)          
ในช่วงกลางของแผน (ปี 2557) และสรุปผลการดําเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นสุด ปี 2559 เพ่ือนําไปวางแผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ต่อไป 

2.1.4   แผนยุทธศาสตร์อาเซียน ของสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในการเตรียมความพร้อมของระบบอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและ            
เปิดเสรีการค้าบริการด้านการอุดมศึกษา ในปี พ .ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา               
ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู้การเป็นประชาคมอาเซียนใน                     
ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะทําให้บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบ            
ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมียุทธศาสตร์ 3 ป ระก าร  คื อ  (1) ก าร เพ่ิ ม ขี ด
ความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล (2) การพัฒนาความเข้มแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประชาคมอาเซียน และ (3) การสร้างเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยใน
ประชาคมอาเซียน 
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2.2  การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  
1. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน  

 ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงาน การบริหารจัดการ อันเป็นที่บ่งบอกถึงจุดแข็ง 
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการดําเนินงานจากการวิเคราะห์พบว่าสํานักฯ มีจุดแข็งและ
จุดอ่อน ดังน้ี                
 

รหัส ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการพัฒนาและมีการให้บริการระบบเครือข่ายทั้งมีสายและไร้สาย
S2 มีการลงทุนพัฒนาระบบงานหลายด้านเพ่ือรองรับการบริหารจัดการ เช่น ระบบ ERP, BPM 

S3 
มีคณะที่จัดการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องโดยตรงกับ ICT รวม 5 คณะ และมีการเรียนการสอนที่
เก่ียวข้องในทุกคณะและวิทยาลัย

S4 มีบุคลากรที่มคีวามสามารถและอดทน มุ่งมั่นในการทํางาน  
S5 มีหน่วยงานให้บริการด้าน ICT และฝกึอบรมด้าน ICT 
S6 มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางทั้งในระดับคณะและพ้ืนที่ให้บรกิาร ที่พร้อมให้บริการ 
S7 มีความชัดเจนในนโยบายการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน

มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล 
S8 มีบรรยากาศ และภูมิทศัน์ทีส่วยงาม เอ้ือต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
S9 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 จํานวนคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอ เน่ืองจากจํานวนนักศึกษามีมากขึ้น   
W2 มีระบบหลายระบบที่ยังไม่เช่ือมต่อกัน  
W3 ขาดความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
W4 บุคลากรยังไม่มีการใช้ ICT เพ่ือการทํางานอย่างแท้จริง  
W5 บุคลากรสายผูส้อนมีภาระการสอนมาก 
W6 นักศึกษายังใช้ ICT เพ่ือการบันเทิงมากกว่าการเรียนรู้ 
W7 บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ตํ่ายังต้องพัฒนา          

ด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
W8 การบรหิารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั ยังคงมกีารอิงกฎระเบียบของกระทรวงการคลัง  

อยู่มาก ทําให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว
W9 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจยังไม่เช่ือมโยงต่อเน่ืองกัน ทําให้ไมส่ามารถใช้

ในการบริหารจัดการได้อย่างให้มีประสทิธิภาพเท่าที่ควร 
W10 จํานวนบุคลากรด้าน IT ยังไม่เพียงพอกับภาระงานภายในมหาวิทยาลัย  
W11 การขับเคลื่อนงานและภารกิจยังต้องอาศัยการสั่งการจากผู้บริหารเป็นหลัก 
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2. สภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายนอกหน่วยงาน  

 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกท่ีส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบทําให้เกิดโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงานมีดังน้ี  

รหัส ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 
O1 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ ICT ทั้งประเทศ 
O2 มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมการพัฒนาด้าน ICT อย่างต่อเน่ือง 
O3 ภาคเอกชนมีการแข่งขันเพ่ือให้บริการ ทําใหส้ามารถเลือกใช้บริการที่มีคณุภาพได้ 
O4 มีความต้องการนักศึกษาในตลาดแรงงานสูง 
O5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ . 2552 - 2559) 

และนโยบายของรัฐบาลให้ความสําคัญเก่ียวกับการศึกษาซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาระบบการศึกษามากขึ้น   
O6 การประเมินและรับรองโดย สมศ. เป็นปัจจัยที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

ได้รับทราบข้อดีและข้อด้อย กระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัวที่จะไปสู่การพัฒนา 
O7 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558  เป็นโอกาสให้ มหาวิทยาลัยสามารถ

พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน-อุดมศึกษาในอาเซยีน 
O8 รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
O9 ความต้องการการรับบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มมีากขึ้นและผู้บริหารระดับสูง ให้ความสําคัญ 

อุปสรรค (Threats) 
T1 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ต้องมีการลงทุนอยู่เสมอ 
T2 พฤติกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน มีความเสี่ยงในการสร้างปัญหาให้กับระบบงาน 
T3 ภัยคุกคามและปัญหาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
T4 การเปิดเสรีการค้า บริการด้านการศึกษา และการลงทุน ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทําให้

การแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 
T5 การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องใช้เงินลงทุนสูงในด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

ห้องปฏิบัติการ 
T6 สภาพแวดล้อมสังคมรอบข้างมหาวิทยาลัยมีแหล่งอบายมขุที่ไม่เป็นสังคมอันพึงประสงค์ 
T7 งบประมาณที่จัดสรรไม่สอดคล้องต่อการขยายตัวของมหาวิทยาลัยฯ ทําให้ไม่สามารถพัฒนาให้ได้

ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
T8 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและพฤติกรรม ค่านิยมของเยาวชนที่เปลี่ยนแปลงไป 
T9 สภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พ.ศ.2557 – 2560 
 

 ปรัชญา (Philosophy)  
สํานักฯ มีปรัชญาที่ตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ มุ่งเน้นการพัฒนากําลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะความชํานาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ประเทศไทย และภูมิภาค  

 ปณิธาน (Determination)  
 สํานักฯ มีปณิธานท่ีตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ มุ่งมั่นจัด
การศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   

 ค่านิยมองค์กร (Core values)  
“ร่วมกันสร้างช่ือเสียง ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
พัฒนาเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําอย่างมีคุณภาพ สังคมให้ความเช่ือถือ”  

 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)  
- วัฒนธรรมมุ่งผลงาน  (Result Based Culture)  
- วัฒนธรรมทีมงาน (Team  Culture)  
- วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture) 
- วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)  

 มุ่งสู่การเป็น “ SMART” University ในเชิงบริหาร 
SMART = เก่ง ฉลาด ปราดเปร่ือง คล่องแคล่ว นําสมัย 
S – Strong =  แข็งแกร่งด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาการและเทคโนโลยี 
M – Modern   =  ทันสมัยด้านเทคโนโลยีและแข่งขันได้ในระดับสากล 
A – Agile       =  คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ว่องไว จิ๋วแต่แจ๋ว 
R – Reform    =  ปฏิรูปยกระดับกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
                  ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 T – Trust       =  ได้รับความเช่ือถือ เช่ือมั่นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชน 

 อัตลักษณ์ (Identity)  
บัณฑิตเช่ียวชาญวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 “การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”  
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คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hands-on) ที่มีความรู้ 
ทักษะวิชาชีพ ทักษะสังคม (Soft skills) และประสบการณ์ในการทํางานจริง โดยการร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ บนพ้ืนฐานของการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตร การบริหารหลักสูตรและห้องปฏิบัติการ 

บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง  บัณฑิตที่มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ คิดเป็น ทําเป็น  สร้างเป็น แก้ปัญหา
เป็น สื่อสารเป็น ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

 ความรู้ หมายถึง ศาสตร์ด้านต่างๆ ที่สอนอยู่ในสาขาวิชาน้ันๆ โดยสอนหลักการที่สําคัญ 
(Principle) ของศาสตร์น้ันๆ และการประยุกต์ใช้งานในขั้นสูง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนที่
ผ่านการอบรมแนวทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้มาแล้ว  

 ทักษะวิชาชีพ หมายถึง การฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพพ้ืนฐานและขั้นสูงให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะสาขาวิชาชีพ ที่สถานประกอบการต้องการ 

 ทักษะทางสังคม (Soft skills) หมายถึง ทักษะที่เติมเต็มบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกเหนือจากศาสตร์
เฉพาะสาขาที่ศึกษาในช้ันเรียน โดยสามารถพัฒนาทักษะเหล่าน้ีนอกช้ันเรียนด้วยความร่วมมือของ
หน่วยงานต่างๆ ใน มทร. ธัญบุรีโดยเน้นทักษะทางสังคมท่ีสําคัญจํานวน 8 ด้าน ดังน้ี 

1.   ภาษาต่างประเทศ 
2.   การสื่อสารและสารสนเทศ (Communication and IT) 
3.   การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 
4.  ใฝ่เรียน ใฝ่รู ้(Learn how to learn) 
5.   คิดวิเคราะห์ หรือกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
6.   นิสัยอุตสาหกรรม 
7.   ความมีระเบียบวินัยและรักองค์กร 
8.   จิตสาธารณะ 

 ประสบการณ์ในการทํางานจริง หมายถึง การฝึกงาน สหกิจศึกษา การทํางานจริง การแก้โจทย์ใน
สถานประกอบการ การบริการวิชาการแก่สังคม ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหา
โดยใช้ความรู้ ในสาขาวิชาชีพตัวเองและทักษะสังคมเข้าช่วย และการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของสถาน
ประกอบการ  
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แผนภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

วิสัยทศัน ์ ตอบสนองแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ “For Your Information Learning Technology (ILT) Inspiration” 

พันธกิจ 1. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการที่เหมาะสมของมหาวิทยาลยัฯ ผ่าน
โครงสรา้งพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการโดยใช้
มาตรฐานทีเ่ป็นที่ยอมรบัในระดับสากล 

 

2. พัฒนาระบบการ
ให้บริการให้สามารถ
ตอบสนองต่อการให้ 
บริการที่เหมาะสมของ
มหาวิทยาลยัฯ ผา่น
โครงสรา้งพืน้ฐานทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ การ
ตรวจสอบและกํากับการ
บริหารจัดการโดยใช้
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

3. ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมอยา่งเป็นรูปธรรม
และจัดให้สํานักฯ เป็น
แหล่งเรยีนรู้ทีส่มบูรณ์     
มีความพร้อมในการ
ให้บริการชุมชน และ
สังคม 
 

4.ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
และส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องไม่
ละเมิดจริยธรรมอันดีและ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

5.พัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัฯ ให้มี
ความสามารถและความรู้
สอดรับกับการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการให้บริการ 
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคมและการบริหาร
จัดการในภาครัฐ 

6. พัฒนาระบบงานภายในให้สามารถ
ให้บริการทางวิชาการอยา่งมีประสทิธภิาพ
และประสิทธผิล มคีวามโปร่งใส และใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1.  การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่ง
ให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล 

2. การพฒันางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค ์ทีส่ามารถ
นําไปใช้ประโยชน์และช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
ของประเทศ 

3. การเสริมสรา้งความ
แข็งแกร่งให้กับชุมชน
สังคม บนพื้นฐานองค์
ความรู ้
 

4.การอนุรักษ์ สรา้งสรรค์
ศิลปะและวัฒนธรรมภมูิ
ปัญญาทอ้งถิ่น และ
สิ่งแวดล้อม 

5.บุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมความก้าวหนา้ใน
อาชีพ มคีวามสุขในการ
ทํางาน บนฐานสมรรถนะ
ของบุคลากร เพือ่สร้าง
มูลคา่เพิม่ด้านผลงานให้
เกิดขึ้นกับองค์กร 

6. การพฒันาระบบบรหิารจัดการโดยใช้
หลัก ธรรมาภิบาลและการเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
มหาวิทยาลยั 

เป้าประสงค ์ 1. บัณฑิตมีความรูค้วามสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมคีณุภาพ
ตามคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

2. มีงานวิจัย สิง่ประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
ที่ตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

3. ชุมชนและสงัคมได้รับ
การเสริมสรา้งศักยภาพ  
ยกระดับความเข้มแข็ง  
และสามารถพึ่งพาตนเองได้
อยา่งยั่งยืน 

4.การฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดลอ้ม ที่
บูรณาการกับการเรยีนการ
สอน กิจกรรมนักศึกษา และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน   

5. การพฒันาบุคลากรและ
ผู้บริหารทุกระดับ เพือ่
รักษาคนดี คนเก่ง และ
เตรยีมความพรอ้ม 
ในการเป็นผู้นํา 

6. มีระบบบริหารจัดการทีม่คีุณภาพควบคู่
กับการสรา้งธรรมาภิบาลและมาตรฐานการ
ทํางานที่มผีลสมัฤทธิส์ูง (high 
performance organization) 

กลยุทธ ์ 1. สนับสนุนการเรยีนการ
สอนเพือ่สรา้งบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ : Hands-On 

2. ส่งเสรมิความ
ร่วมมอืกับภาคการ
ผลิต สถาบัน 
การศึกษา องค์กรของ
รัฐ และเอกชน 

3. พฒันาบัณฑิตให้
เป็นคนเก่งและเป็น 
คนดี 

4. พัฒนาสูค่วามเป็น
สากล 
(Internationalization) 

5. สนับสนุนการพฒันา
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงาน
สรา้งสรรค์ บนพื้นฐาน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ต่อสถานประกอบการ ชุมชน 
สังคม และ มีสว่นในการ
พัฒนาประเทศ    
 
 

6. ลดความเลือ่มล้ําใน
สังคมด้วยการให้การบรกิาร
ทางวิชาการแบบมีสว่นรว่ม
ของชุมชนและสังคม          
เพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

7. สรา้งระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
และสิ่งแวดลอ้มเพือ่การ 
บูรณาการกับการเรยีนการ
สอน กิจกรรมนักศึกษา และ
สนับสนุนการเผยแพร่
กิจกรรมต่อสาธารณชน 

8. พัฒนาระบบบริหาร
ทรพัยากรมนุษย ์

9. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการสมัยใหม่ : 
Modern Management 
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วิสัยทศัน ์ ตอบสนองแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ “For Your Information Learning Technology (ILT) Inspiration” 

กลวิธี/
มาตรการ 

1. จัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐาน
ด้าน IT  
2. จัดอบรมและสอบ
มาตรฐาน IC3 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
สําหรับงานสหกิจศึกษาและ
การฝังตัวของอาจารย์  
4. พัฒนาระบบฐานข้อมลู
และกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในการผลิตบัณฑตินัก
ปฏิบัติ 
5. สนับสนุนอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ ห้องปฏิบัติการที่
สามารถสร้างทักษะให้
เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดย
สามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งใน
เวลาเรียนและนอกเวลา
เรียน 
6. พัฒนาให้ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรยีนรู้ พฒันา
สภาพแวดลอ้มรองรับการใช้
งานและการค้นคว้าที่
สมบูรณ์  
7. พัฒนาส่วนให้บริการ 
รองรับการขยายการรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
8. จัดหาทรัพยากรการ
เรียนรูเ้พือ่รองรับการเรยีน
การสอน เช่น หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
ฐานข้อมลูเพือ่การสืบคน้เพื่อ
รองรับการใช้งานของ
อาจารย์และนักศึกษา 
9. จัดหาหนังสือและ
ทรัพยากรสารนิเทศที่มี
คุณภาพเพื่อรองรับการ
ให้บริการ 
10. จัดมุมหนังสือเฉพาะทาง

1. เผยแพร่
กระบวนการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติไป
ยังหน่วยงานภายนอก 
2. ร่วมมอืกับรัฐ/
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
ผลิตบัณฑิตที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
3. สร้างความร่วมมือ
ในเชิงกลยุทธ์ การ
สร้างความสัมพันธ์ใน
ระดับองค์กรกับ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั โดยการ
ทําความเข้าใจและ
กําหนดทิศทางร่วม 
กัน โดยกําหนด
รายละเอียดการ
บริการต่างๆ 

1. เพิ่มพูน Soft 
Skills และพัฒนา
ทักษะทางสังคม เพือ่
ส่งเสริมให้การทํางาน
มีประสทิธิภาพ 
2. พัฒนาบัณฑิตให้
เป็นคนดี มีคณุธรรม 
3. บูรณาการการจัด
กิจกรรมนักศึกษากับ
งานด้านวิชาการ 
4. จัดทํา Activities 
Transcript ส่งเสรมิ
ให้นักศึกษาทํา
กิจกรรม เพื่อพัฒนา
สุขภาวะที่สมบูรณ ์
5. พัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อให้การช่วยเหลือ
และสนับสนุนให้
นักศึกษาประสบ
ความสําเร็จใน
การศึกษา 
6. จัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกและ
สวัสดิการ เพือ่สรา้ง
คุณภาพชีวิตที่ดี 
7. เชิดชูเกียรติคนดี 
คนเก่ง และสนับสนุน
คนที่มคีวามประพฤติ
ดีด้วยการให้ทุนความ
ประพฤติดี หรือเรียน
ดี 
8. พัฒนาระบบ
เครอืข่ายศิษยเ์ก่าให้
เข้มแข็ง เพือ่สร้าง
ผลสัมฤทธิ์ในการ
ประสานประโยชน์    
มีส่วนรว่มในการ

1. ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับ
ต่างประเทศในด้านต่างๆ 
เช่น Visiting Professor 
นักวิจัย อาสาสมัคร 
2. ส่งเสริมการจัด
การศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ การแลก-
เปลี่ยนนักศึกษา       
การฝึกอบรมระยะสั้น 
การเทียบโอน หลักสูตร 
Joint Degree เพือ่
นักศึกษาต่างชาติ 
3. พัฒนาบุคลากร 
อาจารย์ ให้มีทักษะการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ 
โดยการฝึกอบรม สื่อการ
เรียนรู้ การใช้สื่อ        
e-Learning 
4. ส่งเสริมการศกึษา    
ดูงาน แลกเปลี่ยน 
ฝึกอบรมต่างประเทศ 
และประเทศเพือ่นบ้าน
เพื่อความเข้าใจศาสนา
และวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
5. ส่งเสริมให้บุคลากร
และนักศึกษาส่งผลงาน
ประกวดระดับนานาชาติ
6. นําประเด็นการ
ประเมินเพื่อการจัด
อันดับ Ranking มา
ศึกษาวิเคราะห์และใช้
เป็นแนวทางที่เหมาะสม
ในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั 
7. พัฒนาระบบ
ฐานข้อมลูชาวต่างชาติที่
เข้ามาทํากิจกรรมรว่มกับ

1. พัฒนาคลินิกนักวิจัย
เพื่อให้คาํปรึกษาและ
สนับสนุนการทําวิจัย  
2. พัฒนาคลินิกเทคโนโลยี
ให้เชื่อมโยงกับภาค
ประกอบการ ชุมชน และ
นําปัญหาใช้ในการวิจัย 
และสร้างนวัตกรรม ให้ตรง
กับความต้องการ 
3. ส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจัยและ
นวัตกรรม โดยการ
จัดระบบการช่วยเหลอืและ
ให้คําปรึกษา 
4. ส่งเสริมการจัดทาํ
วารสารวิชาการทุก 
CLUSTER หลักโดยทุก
วารสารต้องได้มาตรฐาน 
TCI 
5. สนับสนุนการการ
พัฒนาและต่อยอด 
โครงงานของนักศึกษาให้มี
คุณภาพและประสทิธิภาพ
สูงขึ้นโดยสนับสนุน
โครงการทีมศีักยภาพ 
6. มีการจัดประกวด
แข่งขัน โครงงานนวัตกรรม
นักศึกษา ด้าน ICT   
7. พัฒนาระบบ
ผู้เชี่ยวชาญเพือ่รวบรวม
ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ 
โครงงาน งานวิจัย 
นวัตกรรม และจัดเก็บ
รวบรวมเป็นคลังปัญญา 
คลังสมองของมหาวิทยาลัย 
8. สร้างระบบการพัฒนา
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
จากผลการดําเนินงานวจิัย

1. การจัดตั้งและพัฒนา
เครอืข่ายการบริการ
วิชาการตามความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น สถาน
ประกอบการ และ
ภาคอุตสาหกรรม องคก์ร
ของรัฐและเอกชน 
2. สร้างโอกาสและรายได้
แก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และ 
พัฒนาศักยภาพของสถาน
ประกอบการและ
ภาคอุตสาหกรรม ด้วย
แนวคิดเชิงสรา้งสรรค ์
3. ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และทุนทาง
วัฒนธรรม เพือ่สร้างอาชีพ 
เพิ่มมลูคา่ และเพิ่มความมั่ง
คั่ง มั่นคงให้กับชุมชน ด้วย
การบริการทางวิชาการ
แบบมีส่วนร่วม 
4. สนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรยีนการ
สอนและการวิจัย 
5. ปรับปรุง ระเบียบ 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์       
ที่สนับสนุนความคลอ่งตัว
ในการบริหารงานวิชาการ 
6. การสรา้งคณุค่าการ
บริการวิชาการกับบุคคล
และหน่วยงานภายนอก  
จัดให้สํานักฯ เป็น แหล่ง
เรียนรูท้ี่สมบูรณ์แบบ 
รองรับการเข้ามาใช้บรกิาร 
7. ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมอยา่งเป็นรูปธรรม 
ดําเนินโครงการจัดฝึกอบรม

1. ทํานุบํารุงศาสนา ศลิปะ
และวัฒนธรรม เรยีนรู้ และ
ปลูกฝังจิตสํานึก การอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
2. พัฒนาด้วยทรพัยากรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น 
Green University 
3. อนุรักษ์ และพฒันา
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ด้วยทุน
ทางวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  
4. สนับสนุนการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 
5. ส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องไม่
ละเมิดจริยธรรม 
จรรยาบรรณ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
6. มีระบบตรวจสอบและ
ป้องกันการเข้าใช้งานเวบ็ไซต์
ที่ไมพ่ึงประสงค ์
7. ส่งเสริมการพัฒนา
พิพิธภณัฑ์บัว มทร.ธญับุรี 
ด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา
ระบบเครือข่ายไรส้าย การ
ปรับปรุงเว็บไซต์ การแปล
เว็บไซต์เป็น
ภาษาต่างประเทศเพือ่การ
เผยแพร่ในระดับสากล 
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
ในเทศกาลต่างๆ ของ
หน่วยงาน นักศึกษา ชมรม
ต่างๆ  
 

1. พัฒนาระบบการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรโดยการสร้าง
แผนพฒันารายบุคคล 
Individual 
Development Plan 
และสนับสนุนรางวัล
ให้กับผู้ทําผลงานทาง
วิชาการ 
2. พัฒนาระบบ 
Successor Plan 
3. พัฒนาระบบอาจารย์
สมทบจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ เพือ่ดึงดูดผู้มี
ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพเข้าสู่
อาชีพอาจารย ์
4. พัฒนาบุคลากรและ
หมุนเวียน (Rotate) 
ตําแหน่งตามศักยภาพ 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
5. ส่งเสริมและพัฒนา
ภาวะผู้นํา เพื่อเตรียม
สร้างบุคลากรให้มี
วิสัยทัศน์ และมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ 
6. สนับสนุนการสร้าง
ภาวะผู้นํา และสร้าง
เครอืข่ายของผู้บริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
ให้สามารถพัฒนาระบบ
บริหารมหาวทิยาลัยและ
การบริหารวิชาการใน
ระดับมาตรฐานสากล 
7. สร้างแรงจูงใจและ

1. สร้างวฒันธรรมองค์กรที่มีความรว่มมอื
ในทุกภาคส่วน 
2. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในสํานัก        
วิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
3. พัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพือ่
การบริหารจัดการ โดยการจัดทํา
ศูนย์บริการข้อมลูกลาง Information 
Center 
4. พัฒนาสิ่งแวดลอ้มภายในสํานักฯ ให้เป็น
หน่วยงานทีม่ีชีวิต มีบรรยากาศความเป็น 
Hands On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 
5. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
6. จัดตั้งศูนย์ผลิตตําราวิชาการและสือ่การ
เรียนการสอน 
7. พัฒนาแผนแม่บททางกายภาพเพื่อใช้
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
8. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสรา้งพื้นฐาน
เทียบเทา่ระดับสากล  
9. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนความ
คลอ่งตัวในการบริหารจัดการ 
10. จัดตั้ง Information Center           
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของระบบต่างๆ 
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในเพือ่
พัฒนาระบบต่างๆ และเชื่อมโยงระบบเพื่อ
การแลกเปลีย่นข้อมลูของระบบงานต่างๆ  
11. พัฒนาระบบงานภายในให้สามารถ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ 
MIS รองรับการบริหารจัดการ และใช้ข้อมลู
เพื่อการตัดสินใจและมกีารรายงานข้อมูลที่
สําคญัสาํหรับการบริหารจัดการให้กับ
ผู้บริหารทราบในแต่ละระดับ เช่น 
กรรมการบริหารมหาวทิยาลัย CEO 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
สนับสนุนการพัฒนาระบบการว่างแผน
ทรัพยากรในองค์กร (ERP : Enterprise 
Resource Planning) ร่วมกับกองคลัง 
12. สนับสนุนการพัฒนาระบบ BPM 
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วิสัยทศัน ์ ตอบสนองแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ “For Your Information Learning Technology (ILT) Inspiration” 
เน้นการสนับสนุนการจัด
การศึกษาทางด้าน Cluster 
เช่น พลังงาน อาหาร 
แฟชั่น-สิ่งทอ  และ ICT 
11. ส่งเสริมรูปแบบการเรยีน
การสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) การ
ใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์     
(e-Learning) ร่วมกับการ
เรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาทักษะและการลงเมือ
ปฏิบัติในห้องเรียน 
12. สนับสนุนการพัฒนา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์        
(e-Learning) โดยการ
จัดบริการสนับสนุน ให้
คณาจารยส์ามารถพัฒนา
บทเรียนด้วยตนเอง  
13. สนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมยัรองรับการให้บริการ 
การเรียนการสอน        
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดยมุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรสารนิเทศร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. จัดตั้ง Professional 
Center เพื่อรองรับการ
ดําเนินภารกิจ การพัฒนา
นักศึกษาด้านต่างๆ  
15. พัฒนานักศึกษา โดยให้
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้
เหมาะสม เช่น การให้ความรู้
ด้าน ICT การปรับพื้นฐาน
ให้กับนักศึกษาใหม่ (ระดับ
ต้น) การใช้คอมพิวเตอร ์การ
สืบค้นข้อมูล ฯลฯ  

พัฒนามหาวิทยาลัย
และสังคม  
9. สร้างแรงจูงใจ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับศิษย์เก่า และการ
ระดมทุนเพือ่
สนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลยั 

 

มหาวิทยาลยั 
8. ปรับปรุงระบบบริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็น
มาตรฐานและครอบคลมุ
พื้นที่บริการ One 
Network 
Environments 
 

ที่สอดคลอ้งกับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
9. จัดหาฐานข้อมูลอ้างอิง
งานวิจัย (Reference 
Database) เพื่อรองรับ
การจัดการศึกษา การวิจัย
ในรูปแบบ Cluster  
10. พัฒนาระบบเพือ่
รองรับการใช้งานสืบค้น
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จากภายนอก
มหาวิทยาลยั 
11. พัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้งานระบบ e-Research 
โดยพฒันาระบบการ
จัดเก็บและเผยแพร่
ผลงานวิจัยผา่น
อินเทอร์เน็ต 
 

และให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
8. จัดอบรมให้กับศิษย์เก่า
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มี
ความรู้ความสามารถตาม
เทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนไป 
9. สร้างเครอืข่ายศิษย์เก่า 
และสถานประกอบการเพื่อ
ร่วมพฒันามหาวิทยาลยั 
10. สร้างความพรอ้มในการ
ให้บริการชุมชนและสังคม 
ขยายสาขาความเชี่ยวชาญ
และการเป็นที่ปรึกษา 
ประเภท A ในสาขาเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
11. สามารถสร้างรายได้
จากการบริการวิชาการ
ให้แก่สํานักฯ และ
มหาวิทยาลยัจากการเป็นที่
ปรึกษา  
 

ขวัญกําลังใจในการทํางาน ร่วมกับกองแผนงาน 
13. สนับสนุนการพัฒนาระบบทะเบียน
นักศึกษา ร่วมกับสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
14. ส่งเสริมการใช้ระบบ Internet MS 
Outlook ระบบ e-Document 
15. การเผยแพร่ข้อมลูทีส่ําคัญผ่านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยสรา้งมาตรฐานใน
การให้บริการ มีความโปร่งใส และใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
16. สนับสนุนการเรียนรูท้ี่ปราศจาก
พรมแดน (Learning without Boundary) 
และแนวคิดเรือ่งเทคโนโลยีทุกที่ 
(Ubiquitous Technology) โดยการขยาย
ระบบเครอืข่าย แบบมีสายและไร้สายเพื่อ
รองรับการขยายการให้บริการไปยังพื้นที่
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
17. การให้ความสําคัญกับการเข้าถึง 
(Accessibility) และการเชื่อมต่อ 
(Connectivity) โดยพฒันาเครือข่ายที่
รองรับการเชื่อมต่อจากภายนอกและ
เตรียมการรองรับการเชื่อมเครือข่ายส่วน
บุคคล ของนักศึกษา และบุคลากรโดยการ
ขยายระบบ VPN ให้รองรับการใช้งานที่
เพิ่มขึ้นและมีความปลอดภัยสูงขึ้น  
18. สร้างเสถียรภาพของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นและสามารถรองรับ
การใช้งานที่สูงขึ้นได้ 
19. การนําเทคโนโลยีที่แตกต่างมารวมกัน
เพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้น (Convergence)  
20. พัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้
งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Information Security)  
21. พัฒนาระบบสํารองเพื่อรองรับการเกิด
เหตุฉุกเฉิน และแผนการดําเนินงานเพื่อ
ความต่อเนื่อง (Business Continuity 
Planning) การสํารองข้อมูลและการกู้คืน
ข้อมูล (Backup and Recovery)  
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วิสัยทศัน ์ ตอบสนองแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ “For Your Information Learning Technology (ILT) Inspiration” 
16. การพัฒนาทักษะการใช้ 
ICT เพื่อพฒันาศักยภาพการ
เรียนรู้ (ระดับกลาง) เช่น 
หลักสูตรทางด้านการใช้
โปรแกรมทีเ่กี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน 
17. พัฒนาทักษะการใช้ 
ICT การพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาสู่มอือาชีพ  
18. การจัดสอบมาตรฐาน
การใช้งานด้าน ICT และ
ภาษา ทีไ่ด้รับการยอมรบั
สําหรับนักศึกษา 
19. การพัฒนาทักษะ         
การทํางานในด้านต่างๆ       
เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน เพี่อสรา้งโอกาสก่อน
เข้าสู่ตลาด 
แรงงาน เช่น ทักษะด้าน
ภาษา ทักษะการนําเสนองาน 
การทํางานร่วมกัน การเขียน
รายงาน และการเขียน
จดหมายสมัครงาน ฯลฯ  
 

22.พัฒนามาตรฐานของเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงาน โครงการต่างๆ ให้มีข้อมลูที่
เหมาะสมต่อการเข้าใช้งาน โดยการรวบรวม
ความต้องของผู้ใช้งาน ให้มีช่องทางการเข้า
ใช้งานให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
นึกศึกษา คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย  
ศิษย์เก่า สถานประกอบการ การสมัครงาน/
หางานการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
ฝึกอบรม  
23. พัฒนาระบบการสนับสนุนการเรียนการ
สอน เช่น การใช้สือ่ออนไลน์ ระบบ
ห้องสมุด ระบบสืบค้นข้อมูล e-Book, 
Union Catalog, e-Learning 
24. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การวิจัย e-Research, Reference 
Database, Digital collection 
25. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน เช่น Website Intranet,  
e-mail 
26. พัฒนาระบบที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการ MIS, ERP, EIS, DSS เพื่อรองรับ
การเสนอข้อมลูเพื่อการตัดสินใจให้กับ
ผู้บริหาร 
27. การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้มี
ความเชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลยัเพือ่การ
สืบค้นและการใช้ข้อมลูร่วมกัน 
28. การจัดหาโปรแกรมลิขสทิธิ์เพือ่การใช้
งานภายในมหาวิทยาลยั รวมไปถึงการ
ส่งเสริมการใช้โปรแกรม Open Source 
ภายในมหาวิทยาลยัเพือ่ลดคา่ใช้จ่ายภาครัฐ 
29. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Computer 
and Information Literacy) 
30. พัฒนาระบบการให้บริการ เพือ่สอดรับ
กับความต้องการของผูร้บับริการ ทั้งด้าน
การเรียนรู้ การบริหารจัดการ การ
ประสานงาน การพัฒนาพื้นที่ให้บริการเช่น 
อาคารวทิยบริการ ศูนยบ์ริการความรู้  
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วิสัยทศัน ์ ตอบสนองแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ “For Your Information Learning Technology (ILT) Inspiration” 
แหล่งเรยีนรู้เพื่อชุมชน การให้บริการ
ห้องสมุด แหล่งเรยีนรู ้
31. พัฒนาระบบ Call Center ของ
มหาวิทยาลยั เพื่อรองรบัการติดต่อ
ประสานงาน ระหว่างภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั โดยการใช้สื่อต่างๆ  เช่น 
โทรศัพท์ web board, Social Network 
และสื่ออื่นๆ ซึ่งต้องสรา้งความเข้าใจในการ
ใช้งานให้กับบุคลากรทกุระดับ ตั้งแต่
ผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสู่
การพัฒนาระบบ CRM (Customer 
Relationship Management) ในอนาคต 
32. การให้บริการทางวิชาการ และการ
บริหารจัดการในระบบออนไลน์ (e-Service 
Orientation) พัฒนาระบบเพื่อรองรับการ
จัดอบรมและบริการวิชาการ 
33. การตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการโดยใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล เช่น การจัดกาความเสี่ยงด้าน
การบริหารจัดการระบบ ICT โดยใช้
มาตรฐานสากลมาเป็นแนวทาง           
(ISO 20000, ITIL)  
34. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดย 
พัฒนาให้สาํนักฯ เป็น Green 
office/Green Building เพื่อลดการใช้
พลังงาน การปล่อยมลภาวะ ตลอดจน        
มีส่วนรว่มในการลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 
35. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อลดการใช้พลังงานและกระดาษ 
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   วิสัยทัศน ์(Vision) 

สํานักฯ น้ันมุ่งเน้นเพ่ือสนับสนุนและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้สําหรับนักศึกษา
และบุคลากร เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้คือ เป็นมหาวิทยาลัยนัก
ปฏิบัติช้ันนําที่มีทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีความเป็นสากล คือ “ตอบสนองแรง
บันดาลใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ For Your Information Learning Technology 
(ILT) Inspiration” 

   พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ          
ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ การตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการโดยใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

1. พัฒนางานระบบการให้บริการให้สอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการผ่านช่องทางที่
เหมาะสมต่อผู้รับ บริการและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้รับบริการและทั้งด้านการ
เรียนรู้ บริหารจัดการและการประสานงาน  

3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและจัดให้สํานักฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
มีความพร้อมในการให้บริการชุมชน และสังคม 

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องไม่ละเมิดจริยธรรม
อันดีและกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสามารถและความรู้สอดรับกับการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการ การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและการบริหาร
จัดการในภาครัฐ 

6. พัฒนาระบบงานภายในให้สามารถให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีความโปร่งใส และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  

   ประเด็นยุทธศาสตร ์ (Strategic Issue) 

1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี 
คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล 

2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์
และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. การเสริมสร้างความแข็งแกรง่ให้กับชุมชนสังคม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ 
3. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาบุคลากรและผู้บรหิารทุกระดับ เพ่ือรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อม 

ในการเป็นผู้นํา 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของมหาวิทยาลัย 
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   เป้าประสงค ์

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมี
คุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างย่ังยืน 

4. มีการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณา-
การกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน   

5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทํางาน บนฐานสมรรถนะ
ของบุคลากร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร 

6. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง (high performance organization) 

   กลยุทธ ์

1. สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands-On 
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชน 
1. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี 
2. พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 
3. สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม 
และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ    

4. ลดความเลื่อมล้ําในสังคมด้วยการให้การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนรว่มของชุมชนและ
สังคมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. สร้างระบบและกลไกการทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการ
เผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน 

6. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม ่: Modern Management 

 
   กลวิธี/กลวิธีมาตรการ 

กลยุทธ์ที ่1 สนับสนนุการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands-On 
1. จัดต้ังศูนย์สอบมาตรฐานด้าน IT  
2. จัดอบรมและสอบมาตรฐาน IC3 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับงานสหกิจศึกษาและการฝังตัวของอาจารย์  
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
5. สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างทักษะให้เกิดขึ้นในตัวผู้ เรียน           

โดยสามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
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6. พัฒนาให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสภาพแวดล้อมรองรับการใช้งานและการค้นคว้าที่
สมบูรณ์  

7. พัฒนาส่วนให้บริการ รองรับการขยายการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
8. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือรองรับการเรียนการสอน เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นเพ่ือรองรับการใช้งานของอาจารย์และนักศึกษา 
9. จัดหาหนังสือและทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการให้บริการ 
10. จัดมุมหนังสือเฉพาะทางเน้นการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางด้าน Cluster เช่น พลังงาน 

อาหาร แฟช่ัน-สิ่งทอ และ ICT 
11. ส่งเสริมรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การใช้บทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ร่วมกับการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะและการลงเมือ
ปฏิบัติในห้องเรียน 

12. สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยการจัดบริการสนับสนุนให้
คณาจารย์สามารถพัฒนาบทเรียนด้วยตนเอง  

13. สนับสนุนการจัดต้ังห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยรองรับการให้บริการ  
การเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรสารนิเทศร่วมกันอย่าง
มีประสทิธิภาพ 

14. จัดต้ัง Professional Center เพ่ือรองรับการดําเนินภารกิจ การพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ  
15. พัฒนานักศึกษา โดยให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ด้าน ICT          

การปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาใหม่ (ระดับต้น) การใช้คอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล ฯลฯ  
16. การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ (ระดับกลาง) เช่น หลักสูตร

ทางด้านการใช้โปรแกรมที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 
17. พัฒนาทักษะการใช้ ICT การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่มืออาชีพ  
18. การจัดสอบมาตรฐานการใช้งานด้าน ICT และภาษา ที่ได้รับการยอมรับสําหรับนักศึกษา 
19. การพัฒนาทักษะ การทํางานในด้านต่างๆ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ีอสร้าง

โอกาสก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะการนําเสนองาน การทํางานร่วมกัน 
การเขียนรายงาน และการเขียนจดหมายสมัครงาน ฯลฯ  
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชน 
1. เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยังหน่วยงานภายนอก 
2. ร่วมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3. สร้างความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์ในระดับองค์กรกับหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย โดยการทําความเข้าใจและกําหนดทิศทางร่วมกัน  
 
 
 



 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

23 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี 
1. เพ่ิมพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพ่ือส่งเสริมให้การทํางานมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
3. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานด้านวิชาการ 
4. จัดทํา Activities Transcript ส่งเสริมให้นักศึกษาทํากิจกรรม เพ่ือพัฒนาสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
5. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษาประสบ

ความสําเร็จในการศึกษา 
6. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
7. เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง และสนับสนุนคนที่มีความประพฤติดีด้วยการให้ทุนความประพฤติดี หรือเรียนดี 
8. พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างผลสัมฤทธ์ิในการประสานประโยชน์ มีส่วน

ร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม  
9. สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า และการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 

 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 
1. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนบุคลากรกับต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น Visiting Professor นักวิจัย 

อาสาสมัคร 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกอบรมระยะส้ัน  

การเทียบโอน หลักสูตร Joint Degree เพ่ือนักศึกษาต่างชาติ 
3. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้ 

การใช้สื่อ e-Learning 
4. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ฝึกอบรมต่างประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือ          

ความเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ 
6. นําประเด็นการประเมินเพ่ือการจัดอันดับ Ranking มาศึกษาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทาง           

ที่เหมาะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
8. ปรับปรุงระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและครอบคลุมพ้ืนที่บริการ 

One Network Environments 
9. ปรับปรุงอาคาร หอพัก ที่พัก โรงแรมให้มีความเหมาะสมกับการรับรอง นักศึกษา ผู้เช่ียวชาญ 

ชาวต่างชาติ 
10. จัดอบรมด้านภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันสอนภาษา AUA เพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากร         

ให้มีศักยภาพด้านภาษาที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
11. จัดฝึกอบรมด้านภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
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12. จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการทํางานและวัฒนธรรมต่างชาติ กับองค์กรนานาชาติ 
รองรับการทํางานในยุคที่มีการเปิดเสรีด้านการค้า และการทํางาน 

 

กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน 
สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ    

1. พัฒนาคลินิกนักวิจัยเพ่ือให้คําปรึกษาและสนับสนุนการทําวิจัย  
2. พัฒนาคลินิกเทคโนโลยีให้เช่ือมโยงกับภาคประกอบการ ชุมชน และนําปัญหาใช้ในการวิจัย 

และสร้างนวัตกรรม ให้ตรงกับความต้องการ 
3. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดระบบการช่วยเหลือและให้คําปรึกษา 
4. ส่งเสริมการจัดทําวารสารวิชาการทุก CLUSTER หลักโดยทุกวารสารต้องได้มาตรฐาน TCI 
5. สนับสนุนการการพัฒนาและต่อยอด โครงงานของนักศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สูงขึ้นโดยสนับสนุนโครงการทีมีศักยภาพ 
6. มีการจัดประกวดแข่งขัน โครงงานนวัตกรรมนักศึกษา ด้าน ICT   
7. พัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญเพ่ือรวบรวมข้อมูล ผู้เช่ียวชาญ โครงงาน งานวิจัย นวัตกรรม และ

จัดเก็บรวบรวมเป็นคลังปัญญา คลังสมองของมหาวิทยาลัย 
8. สร้างระบบการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการจากผลการดําเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
9. จัดหาฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย (Reference Database) เพ่ือรองรับการจัดการศึกษา การวิจัย

ในรูปแบบ Cluster  
10. พัฒนาระบบเพ่ือรองรับการใช้งานสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากภายนอก

มหาวิทยาลัย 
11. พัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบ e-Research โดยพัฒนาระบบการจัดเก็บและเผยแพร่

ผลงานวิจัยผ่านอินเทอร์เน็ต 
 
กลยุทธ์ที่ 6 ลดความเลื่อมล้ําในสังคมด้วยการให้การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
1. การจัดต้ังและพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น           

สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐและเอกชน 
2. สร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ พัฒนาศักยภาพของ

สถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือสร้างอาชีพ เพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมความม่ังคั่ง 

มั่นคงให้กับชุมชน ด้วยการบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
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4. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ ที่สนับสนุนความคล่องตัวในการบริหารงานวิชาการ 
6. การสร้างคุณค่าการบริการวิชาการกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก จัดให้สํานักฯ เป็นแหล่ง

เรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเข้ามาใช้บริการ 
7. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม ดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมและให้บริการอย่าง

ต่อเน่ือง 
8. จัดอบรมให้กับศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
9. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า และสถานประกอบการเพ่ือร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 
10. สร้างความพร้อมในการให้บริการชุมชนและสังคม ขยายสาขาความเช่ียวชาญและการเป็นที่

ปรึกษา ประเภท A ในสาขาเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. สามารถสร้างรายได้จากการบริการวิชาการให้แก่สํานักฯ และมหาวิทยาลัยจากการเป็นที่ปรึกษา  
 

กลยุทธ์ที่ 7 สร้างระบบและกลไกการทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุน
การเผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน 

1. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสํานึก การอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนาด้วยทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green University 
3. อนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
4. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องไม่ละเมิดจริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนกฎหมาย

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
6. มีระบบตรวจสอบและป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ 
7. ส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี ด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 

การปรับปรุงเว็บไซต์ การแปลเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อการเผยแพร่ในระดับสากล 
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ในเทศกาลต่างๆ ของหน่วยงาน นักศึกษา ชมรมต่างๆ  

 

กลยุทธ์ที่ 8 พฒันาระบบบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 
1. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล Individual 

Development Plan และสนับสนุนรางวัลให้กับผู้ทําผลงานทางวิชาการ 
2. พัฒนาระบบ Successor Plan 
3. พัฒนาระบบอาจารย์สมทบจากผู้เช่ียวชาญภายนอกท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือดึงดูดผู้มี

ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพเข้าสู่อาชีพอาจารย์ 
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4. พัฒนาบุคลากรและหมุนเวียน (Rotate) ตําแหน่งตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

5. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นํา เพ่ือเตรียมสร้างบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

6. สนับสนุนการสร้างภาวะผู้นํา และสร้างเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย       
ให้สามารถพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยและการบริหารวิชาการในระดับมาตรฐานสากล 

7. สร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการทํางาน 
8. สร้างมาตรฐานการใช้ ICT ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (IT Road Map) โดยการให้ความรู้และ

การจัดสอบมาตรฐานการใช้งานด้าน ICT และภาษาที่ได้รับการยอมรับสําหรับบุคลากร 

9. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ความสามารถสอดรับกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ การให้บริการ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการบริหารจัดการในภาครัฐ โดย
การจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเน้นหลักสูตรระดับสูงเพ่ิมขึ้น  

10. พัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบงานต่างๆ เช่น ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (ERP) 
ระบบการวางแผน (BPM) การสื่อสารภายในองค์กร (MS Outlook) การสืบค้นข้อมูล และ
โปรแกรมท่ีใช้กับระบบงานอ่ืนๆ โดยใช้การอบรมแบบปกติ การเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงาน 
(On-job Training) และการให้คําปรึกษา การแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ  

11. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ สําหรับบุคลากรเพ่ือการทํางาน เช่น การจัดหาหนังสือเก่ียวกับการ
บริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ เช่น e-Learning         
e-Training และ วีดีทัศน์  

 
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management 
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน 
2. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ โดยการจัดทําศูนย์บริการข้อมูลกลาง 

Information Center 
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสํานักฯ ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีชีวิต มีบรรยากาศความเป็น Hands On 

ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. จัดต้ังศูนย์ผลิตตําราวิชาการและสื่อการเรียนการสอน 
7. พัฒนาแผนแม่บททางกายภาพเพ่ือใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
8. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานเทียบเท่าระดับสากล  
9. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
10. จัดต้ัง Information Center เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของระบบต่างๆ สร้างความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายในเพื่อพัฒนาระบบต่างๆ และเช่ือมโยงระบบเพ่ือการแลกเปล่ียนข้อมูลของ
ระบบงานต่างๆ  
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11. พัฒนาระบบงานภายในให้สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ MIS รองรับการ
บริหารจัดการ และใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจและมีการรายงานข้อมูลที่สําคัญสําหรับการบริหาร
จัดการให้กับผู้บริหารทราบในแต่ละระดับ เช่น กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย CEO กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยฯ 

12. สนับสนุนการพัฒนาระบบการว่างแผนทรัพยากรในองค์กร (ERP : Enterprise Resource 
Planning) ร่วมกับกองคลัง 

13. สนับสนุนการพัฒนาระบบ BPM ร่วมกับกองแผนงาน 
14. สนับสนุนการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา ร่วมกับสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
15. ส่งเสริมการใช้ระบบ Internet MS Outlook ระบบ e-Document 
16. การเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสร้างมาตรฐานในการให้บริการ 

มีความโปร่งใส และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
17. สนับสนุนการเรียนรู้ที่ปราศจากพรมแดน (Learning without Boundary) และแนวคิดเรื่อง

เทคโนโลยีทุกที่ (Ubiquitous Technology) โดยการขยายระบบเครือข่าย แบบมีสายและไร้
สายเพ่ือรองรับการขยายการให้บริการไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

18. การให้ความสําคัญกับการเข้าถึง (Accessibility) และการเช่ือมต่อ (Connectivity) โดยพัฒนา
เครือข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อจากภายนอกและเตรียมการรองรับการเช่ือมเครือข่ายส่วนบุคคล 
ของนักศึกษา และบุคลากรโดยการขยายระบบ VPN ให้รองรับการใช้งานที่เพ่ิมขึ้นและมีความ
ปลอดภัยสูงขึ้น  

19.สร้างเสถียรภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นและสามารถรองรับการใช้งานที่สูงขึ้นได้ 
20. การนําเทคโนโลยีที่แตกต่างมารวมกันเพ่ือให้ได้ประโยชน์มากขึ้น (Convergence)  
21. พัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Security)  
22. พัฒนาระบบสํารองเพ่ือรองรับการเกิดเหตุฉุกเฉิน และแผนการดําเนินงานเพ่ือความต่อเน่ือง 

(Business Continuity Planning) การสํ ารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล  (Backup and 
Recovery)  

23. พัฒนามาตรฐานของเว็บไซต์ของหน่วยงาน โครงการต่างๆ ให้มีข้อมูลที่เหมาะสมต่อการเข้าใช้
งาน โดยการรวบรวมความต้องของผู้ใช้งาน ให้มีช่องทางการเข้าใช้งานให้เหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย เช่น นึกศึกษา คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ศิษย์เก่า สถานประกอบการ การ
สมัครงาน/หางาน การบริการทางวิชาการแก่สังคม ฝึกอบรม  

24. พัฒนาระบบการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การใช้สื่อออนไลน์ ระบบห้องสมุด ระบบ
สืบค้นข้อมูล e-Book, Union Catalog, e-Learning 

25. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย e-Research, Reference Database, Digital 
collection 

26. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น Website Intranet, e-mail 
27. พัฒนาระบบที่สนับสนุนการบริหารจัดการ MIS, ERP, EIS, DSS เพ่ือรองรับการเสนอข้อมูลเพ่ือ

การตัดสินใจให้กับผู้บริหาร 
28. การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้มีความเช่ือมโยงภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือการสืบค้นและ

การใช้ข้อมูลร่วมกัน 
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29. การจัดหาโปรแกรมลิขสิทธ์ิเพ่ือการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้
โปรแกรม Open Source ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ 

30. การพัฒนาบุคลากรด้าน  ICT ให้มีความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and 
Information Literacy) 

31. พัฒนาระบบการให้บริการ เพ่ือสอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งด้านการเรียนรู้ การ
บริหารจัดการ การประสานงาน การพัฒนาพื้นที่ให้บริการเช่น อาคารวิทยบริการ ศูนย์บริการ
ความรู้ แหล่งเรียนรู้เพ่ือชุมชน การให้บริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 

32. พัฒนาระบบ Call Center ของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการติดต่อประสานงาน ระหว่างภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการใช้สื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ web board, Social Network 
และสื่ออ่ืนๆ ซึ่งต้องสร้างความเข้าใจในการใช้งานให้กับบุคลากรทุกระดับ ต้ังแต่ผู้บริหารจนถึง
ระ ดั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน  เ พ่ื อ นํ า ไป สู่ ก าร พั ฒ น าระบ บ  CRM (Customer Relationship 
Management) ในอนาคต 

33. การให้บริการทางวิชาการ และการบริหารจัดการในระบบออนไลน์ (e-Service Orientation) 
พัฒนาระบบเพ่ือรองรับการจัดอบรมและบริการวิชาการ 

34. การตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการโดยใช้มาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น 
การจัดกาความเส่ียงด้านการบริหารจัดการระบบ ICT โดยใช้มาตรฐานสากลมาเป็นแนวทาง 
(ISO 20000, ITIL)  

35. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมโดย พัฒนาให้สํานักฯ เป็น Green office/Green 
Building เพ่ือลดการใช้พลังงาน การปล่อยมลภาวะ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

36. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดการใช้พลังงานและกระดาษ เช่น  
- ลดการใช้กระดาษโดยใช้ การส่งจดหมายและจัดเก็บเอกสารด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์   
- ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางการประชุม โดยการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการประชุม

ทางไกลผ่านระบบเครือข่าย 
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  ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กลวิธี/มาตรการ และโครงการ/
กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 เพ่ือให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์  ที่กําหนดไว้ 
ประกอบด้วย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  :  การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ           
ด้านสังคมศาสตร์ สรา้ง คนดี คนเก่งให้เปน็ทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล 

เป้าประสงค์ 1 : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ ์“บัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพ” และมีคุณภาพตามคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

 

กลยุทธ ์1 : พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสร้างบณัฑิตนักปฏิบัติ : Hands-On 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. จัดต้ังศูนย์สอบมาตรฐานด้าน IT  
2. จัดอบรมและสอบมาตรฐาน IC3 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับงานสหกิจศึกษา

และการฝังตัวของอาจารย์  
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ในการผลติบัณฑิตนักปฏิบัติ 
5. สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการท่ี

สามารถสร้างทักษะให้เกิดขึน้ในตัวผู้เรียนโดย
สามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลา
เรียน 

6. พัฒนาให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนา
สภาพแวดล้อมรองรับการใช้งานและการค้นคว้า      
ที่สมบูรณ ์ 

7. พัฒนาส่วนให้บริการ รองรับการขยายการรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

8. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เพ่ือรองรับการเรียนการ
สอน เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นเพ่ือรองรับการใช้งานของ
อาจารย์และนักศึกษา 

9. จัดหาหนังสือและทรัพยากรสารนิเทศที่มีคณุภาพ
เพ่ือรองรับการให้บริการ 

10. จัดมุมหนังสือเฉพาะทางเน้นการสนับสนุนการจัด
การศึกษาทางด้าน Cluster เช่น พลังงาน อาหาร 
แฟช่ัน-สิ่งทอ และ ICT 

1. จัดต้ังศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
มืออาชีพ (Hands-on Center: HoC) 

2. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิต        
นักปฏิบัติมืออาชีพ ของ มทร. ธัญบุร ี

3. เผยแพรรู่ปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติ มืออาชีพ ของ มทร. ธัญบุรี ไปยัง
อาจารย์ในคณะต่างๆ  

4. วิจัยรูปแบบ(Model) การผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ เชิงลึก ของแต่ละกลุ่มสาขา
วิชาชีพ ทั้ง 4 กลุ่ม (การผลิต, การบริการ/
สังคม, การเกษตร และการสร้างสรรค์) 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเรือ่งการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติและการเผยแพร่  

6. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills) ด้าน
ภาษาต่างประเทศผ่านระบบ e-Learning 

7. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills) ด้านการ
สื่อสารและสารสนเทศ (Communication 

8. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษา  
ให้ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 
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กลยุทธ ์1 : พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสร้างบณัฑิตนักปฏิบัติ : Hands-On 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

11. ส่งเสริมรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) การใช้บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Learning) ร่วมกับการเรียนการ
สอนที่เน้นการพัฒนาทักษะและการลงเมือปฏิบัติ
ในห้องเรียน 

12. สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์         
(e-Learning) โดยการจัดบริการสนับสนุนให้
คณาจารย์สามารถพัฒนาบทเรียนด้วยตนเอง  

13. สนับสนุนการจัดต้ังห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่นัสมัยรองรับการให้บริการ           
การเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     
โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรสารนิเทศร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

14. จัดต้ัง Professional Center เพ่ือรองรับการ
ดําเนินภารกิจ การพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ  

15. พัฒนานักศึกษา โดยให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
ให้เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ด้าน ICT          
การปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาใหม่ (ระดับต้น) 
การใช้คอมพิวเตอร์ การสืบคน้ข้อมูล ฯลฯ  

16. การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ (ระดับกลาง) เช่น หลักสูตรทางด้าน
การใช้โปรแกรมที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 

17. พัฒนาทักษะการใช้ ICT การพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาสู่มืออาชีพ  

18. การจัดสอบมาตรฐานการใช้งานด้าน ICT และ
ภาษา ที่ได้รับการยอมรับสําหรับนักศึกษา 

19 . การพัฒนาทั กษะ  การทํ างานใน ด้าน ต่างๆ 
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ีอสร้างโอกาส
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะ
การนําเสนองาน การทํางานร่วมกัน การเขียนรายงาน 
และการเขียนจดหมายสมัครงาน ฯลฯ 

9. พัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ 

10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่องการผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติมืออาชีพ และการเผยแพร ่

11. โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ห้องปฏิบัติการ เฉพาะทาง 
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กลยุทธ์ 2 : ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชน 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยัง
หน่วยงานภายนอก 

2. ร่วมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ผลิตบัณฑิตที่
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. สร้ างความ ร่วมมื อ ใน เชิ งกล ยุท ธ์  การสร้ าง
ความสัมพันธ์ในระดับองค์กรกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยการทําความเข้าใจและกําหนด
ทิศทางร่วมกัน โดยกําหนดรายละเอียดการบริการ
ต่างๆ  

1. พัฒนาพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการให้เข้าใจ
แนวทางและความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ  

2. โครงการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมความรว่มมือ
ระหว่าง 9 มทร.และกลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

กลยุทธ์ 3 : พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. เพ่ิมพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม 
เพ่ือส่งเสริมใหก้ารทํางานมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคณุธรรม 
3. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานด้าน

วิชาการ 
4. จัดทํา Activities Transcript ส่งเสริมให้นักศึกษา

ทํากิจกรรม เพ่ือพัฒนาสุขภาวะที่สมบูรณ ์
5. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้การ

ช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษาประสบ
ความสําเร็จในการศึกษา 

6. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ     
เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

7.  เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง และสนับสนุนคนที่มี
ความประพฤติดีด้วยการให้ทุนความประพฤติดี 
หรือเรียนดี 

8.  พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแขง็ เพ่ือ
สร้างผลสัมฤทธ์ิในการประสานประโยชน์ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม 

9. สร้างแรงจูงใจสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า 
และการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนกิจการของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

1. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills)  
ด้านภาษาต่างประเทศ  

2. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills)  
ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ  
(Communication and IT) 

3. โครงการเร่งพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก  
และส่งเสริมสวัสดิการของนักศึกษา 

4. โครงการมหาวิทยาลัยสีขาวปลอดสารเสพติด 
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กลยุทธ์ 4 : การพัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศใน
ด้านต่างๆ เช่น Visiting Professor นักวิจัย 
อาสาสมัคร 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา หลกัสูตรนานาชาติ การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกอบรมระยะสั้น  การ
เทียบโอน หลกัสูตร Joint Degree เพ่ือนักศึกษา
ต่างชาติ 

3. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ใหม้ีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้ 
การใช้สื่อ e-Learning 

4. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ฝึกอบรม
ต่างประเทศ และประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือ          
ความเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศกึษาส่งผลงานประกวด
ระดับนานาชาติ 

6. นําประเด็นการประเมินเพ่ือการจัดอันดับ Ranking 
มาศึกษาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้ามาทํา
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 

8. ปรับปรุงระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ให้เป็นมาตรฐานและครอบคลุมพ้ืนที่บริการ          
One Network Environments 

9. ปรบัปรุงอาคาร หอพัก ที่พัก โรงแรมให้มีความ
เหมาะสมกับการรับรอง นักศึกษา ผู้เช่ียวชาญ 
ชาวต่างชาติ 

10. จัดอบรมด้านภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันสอน
ภาษา AUA เพ่ือพัฒนานักศึกษาและบุคลากร         
ให้มีศักยภาพด้านภาษาที่มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ 

11. จัดฝึกอบรมด้านภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมสง่เสริม
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

12. จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการทํางานและ
วัฒนธรรมต่างชาติ กับองค์กรนานาชาติ รองรับการ
ทํางานในยุคที่มีการเปิดเสรีด้านการค้า และการ
ทํางาน 

1. โครงการพัฒนาระบบการทดสอบ
ภาษาอังกฤษก่อนเรียน(Placement Test) 
และการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือสําเร็จ
การศึกษา (English proficiency exit Test) 
ที่ได้มาตรฐานมีเกณฑ์วัด 
และประเมินผลในระดับสากล 

2. โครงการยกระดับ Ranking                    
ของ webometric   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  :  การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์           
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชนแ์ละช่วยพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เป้าประสงค์ 2 : มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม เปน็ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 

กลยุทธ์ 1 : พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ   

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาคลินิกนักวิจัยเพ่ือให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การทําวิจัย  

2. พัฒนาคลินิกเทคโนโลยีให้เช่ือมโยงกับภาค
ประกอบการ ชุมชน และนําปัญหาใช้ในการวิจัย 
และสร้างนวัตกรรม ให้ตรงกับความต้องการ 

3. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม 
โดยการจัดระบบการช่วยเหลือและให้คําปรึกษา 

4. ส่งเสริมการจัดทําวารสารวิชาการทุก CLUSTER 
หลักโดยทุกวารสารต้องได้มาตรฐาน TCI 

5. สนับสนุนการการพัฒนาและต่อยอด โครงงานของ
นักศึกษาให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นโดย
สนับสนุนโครงการทีมีศักยภาพ 

6. มีการจัดประกวดแข่งขัน โครงงานนวัตกรรม
นักศึกษา ด้าน ICT   

7. พัฒนาระบบผู้เช่ียวชาญเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
ผู้เช่ียวชาญ โครงงาน งานวิจัย นวัตกรรม และ
จัดเก็บรวบรวมเป็นคลังปัญญา คลังสมองของ
มหาวิทยาลัย 

8. สร้างระบบการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
จากผลการดําเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9. จัดหาฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย (Reference 
Database) เพ่ือรองรับการจัดการศึกษา การวิจัย
ในรูปแบบ Cluster  

10. พัฒนาระบบเพ่ือรองรับการใช้งานสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 

1. โครงการส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจตอบสนองแนวโน้ม
อุตสาหกรรมในอนาคต และตอบโจทย์ให้
ประเทศ 

2. โครงการ One Teacher One Research 

3. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์และสนับสนุน
ส่งเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

4. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยทั้ง
ในและต่างประเทศ 

5. โครงการจัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนทุนและ
ค่าใช้จ่ายให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าประชุม
วิชาการและไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

6. โครงการพัฒนาระบบและกลไกด้านวิจัย 

7. โครงการวิเคราะห์เพ่ือค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

8. โครงการให้ความรู้ในการนําผลงานงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  
จดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
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กลยุทธ์ 1 : พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ   

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

11. พัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบ e-Research 
โดยพัฒนาระบบการจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผ่านอินเทอร์เน็ต 
12. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH 
เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
13. พัฒนาคลิ นิก นัก วิจัย เพ่ื อให้คํ าปรึกษาและ
สนับสนุนการทําวิจัย 
14. ระบบการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารย์  
รุ่นใหม่โดยใช้งานวิจัยและวิชาการเป็นตัวขับเคลื่อน 
15. นําโจทย์จากภาคประกอบการ SME OTOP  
มาเป็นปัญหาในการวิจัยและพัฒนาโครงงานนักศึกษา
และต่อยอด 
16. ให้ความสําคัญกับ STUDENT PROJECT ในการ
สนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ การใช้งาน
นอกเวลาเรียน 
17. สร้างพันธมิตร และหาแหล่งทุนวิจัยเพ่ือจัดหาทุน
สนับสนุน 
18. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องให้มีความคล่องตัว
กับการดําเนินโครงการวิจัย 
19. พัฒนาระบบผู้ เช่ียวชาญเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
ผู้เช่ียวชาญ โครงงาน งานวิจัย นวัตกรรม และจัดเก็บ
รวบรวมเป็นคลังปัญญา คลังสมองของมหาวิทยาลัย 
20. สร้างระบบการพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
จากผลการดําเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

 
 
 

9.โครงการเชิญนักวิชาการผู้เช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียง
ในระดับประเทศและ/หรือต่างประเทศมาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาวารสาร
อย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

 
10. โครงการพัฒนาคลินิกนักวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  :  การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้ 

เป้าประสงค์ 3 : ชุมชนและสงัคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดับความเข้มแขง็           
และสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ย่างย่ังยืน 

 

กลยุทธ์ 1 : ลดความเลื่อมล้ําในสังคมด้วยการใหก้ารบรกิารทางวิชาการแบบมีสว่นร่วมของชุมชนและ
สังคม เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. การจัดต้ังและพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ 
และภาคอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐและเอกชน 

2. สร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และ พัฒนาศักยภาพของสถาน
ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือ
สร้างอาชีพ เพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมความม่ังคั่ง มั่นคงให้กับ
ชุมชน ด้วยการบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่         
บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

5. ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ ที่
สนับสนุนความคล่องตัวในการบริหารงานวิชาการ 

6. การสร้างคุณค่าการบริการวิชาการกับบุคคลและ
หน่วยงานภายนอก จัดให้สํานักฯ เป็นแหลง่เรียนรู้ที่
สมบูรณ์แบบ รองรับการเข้ามาใช้บริการ 

7. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
ดําเนินโครงการจัดฝึกอบรมและให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง 

8. จัดอบรมให้กับศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้
ความสามารถตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

9. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า และสถานประกอบการเพ่ือ
ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 

10. สร้างความพร้อมในการให้บริการชุมชนและสังคม 
ขยายสาขาความเช่ียวชาญและการเป็นที่ปรึกษา 
ประเภท A ในสาขาเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. สามารถสร้างรายได้จากการบรกิารวิชาการใหแ้ก่สํานักฯ 
และมหาวิทยาลัยจากการเป็นที่ปรกึษา วิชาการ 

1. โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมสาํนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและSMEs 
Bank โดยบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยี
และแนวคิดสรา้งสรรค์ ร่วมพัฒนา
ผู้ประกอบการ SMEs 

2. แผนงานพัฒนางานการบริการวิชาการแก่
ชุมชน และสังคม                               
2.1 โครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความ    ต้องการของชุมชนและสังคม      
2.2. โครงการบริการวิชาการที่อบรมให้
บุคคลทั่วไป 

3. โครงการให้ความรู้และบริการทางวิชาการ
จากทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ

4. โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ชุมชน สังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  :  การอนุรักษ์ สรา้งสรรคศ์ิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน          
และสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 4 : มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รักษา
สิ่งแวดล้อม ทีบู่รณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน   

กลยุทธ์ 1 : สร้างระบบและกลไกการทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพร่
กิจกรรมต่อสาธารณชน    

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และ
ปลูกฝังจิตสํานึก การอนุรักษศ์ิลปะและวัฒนธรรม 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนาด้วยทรัพยากรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green University 

3. อนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทาง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

4. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมใหม้ีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องไม่ละเมิด
จริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ      
ที่เก่ียวข้อง  

6. มีระบบตรวจสอบและป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์
ที่ไม่พึงประสงค์ 

7. ส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี           
ด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
การปรับปรุงเว็บไซต์ การแปลเว็บไซต์เป็น
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการเผยแพร่ในระดับสากล 

8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ในเทศกาลต่างๆ          
ของหน่วยงาน นักศึกษา ชมรมต่างๆ  
 

1. ส่ งบุคลากรเข้ าร่วม กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟู 
อ นุ รั ก ษ์  สื บ ส าน  ศิ ล ป ะ  วัฒ น ธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม 

2. โครงการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกและตระหนัก
ถึงการพัฒนาที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และให้
ความสําคัญต่อการปฏิบัติ 3 Re (Reuse, 
Reduce & Recycle) 

3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมใน
คณะและในกระบวนการเรียนการสอน การ
อ บ รม ห รื อ ห ลั ก สู ต ร ร ะ ย ะ สั้ น ที่ เ น้ น
เทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  :  การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง         
และเตรยีมความพร้อมในการเปน็ผูน้ํา 
เป้าประสงค์ 5 : บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสขุในการทํางานบน
ฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างมูลคา่เพิ่มด้านผลงานใหเ้กิดขึน้กับองค์กร 

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดย
การสร้างแผนพัฒนารายบุคคล Individual 
Development Plan และสนับสนุนรางวัลให้กับ
ผู้ทําผลงานทางวิชาการ 

2. พัฒนาระบบ Successor Plan 
3. พัฒนาระบบอาจารย์สมทบจากผู้เช่ียวชาญภายนอก

ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือดึงดูดผู้มีความสามารถ
ทางวิชาการ/วิชาชีพเข้าสู่อาชีพอาจารย์ 

4. พัฒนาบุคลากรและหมุนเวียน (Rotate) ตําแหน่ง
ตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร
สายสนับสนุน 

5. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นํา เพ่ือเตรียมสร้าง
บุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ และมคีวามสามารถในการ
บริหารจัดการ 

6. สนับสนุนการสร้างภาวะผู้นํา และสร้างเครือข่ายของ
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ใหส้ามารถ
พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยและการบริหาร
วิชาการในระดับมาตรฐานสากล 

7. สร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการทํางาน 
8. สร้างมาตรฐานการใช้ ICT ของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย (IT Road Map) โดยการให้ความรู้
และการจัดสอบมาตรฐานการใช้งานด้าน ICT และ
ภาษาที่ได้รับการยอมรับสําหรับบุคลากร 

9. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้
ความสามารถสอดรับกับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ การให้บริการ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคมและการบริหารจัดการในภาครัฐ โดยการจัด
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดย
เน้นหลักสูตรระดับสูงเพ่ิมขึ้น  

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรรายบุคคล (IDP - Individual 
Development Plan) ในรูปแบบ 
Competency และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามสมรรถนะ 

2. โครงการฝึกอบเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และ                
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ 6 : มีระบบบรหิารจัดการที่มีคณุภาพควบคูกั่บการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐาน
การทํางานที่มีผลสัมฤทธิส์ูง (high performance organization) 

 

กลยุทธ์ 1 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทกุภาคส่วน 
2. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

โดยการจัดทําศูนย์บริการข้อมูลกลาง Information 
Center 

4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสํานักฯ ให้เป็นหน่วยงานที่มีชีวิต 
มีบรรยากาศความเป็น Hands On ในรูปแบบโรงเรียนใน
โรงงาน 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6. จัดต้ังศูนย์ผลิตตําราวิชาการและสื่อการเรียนการสอน 
7. พัฒนาแผนแม่บททางกายภาพเพ่ือใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
8. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพ้ืนฐานเทียบเท่าระดับ

สากล  
9. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการ 
10. จัดต้ัง Information Center เพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานของระบบต่างๆ สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในเพ่ือพัฒนาระบบต่างๆ และเช่ือมโยง
ระบบเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบงานต่างๆ  

11. พัฒนาระบบงานภายในให้สามารถให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ MIS รองรับการบริหาร
จัดการ และใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจและมกีารรายงาน
ข้อมูลทีส่ําคัญสําหรับการบริหารจัดการให้กับผู้บริหาร
ทราบในแต่ละระดับ เช่น กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
CEO กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

12. สนับสนุนการพัฒนาระบบการว่างแผนทรัพยากรใน
องค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) 
ร่วมกับกองคลัง 

1.โค รงการพัฒ นาระบบ เทค โน โล ยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจ 

2. โครงการศึกษาทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ   
ที่เก่ียวข้อง กับมหาวทิยาลยัทั้งหมด เพ่ือ
นําไปยกเลิก ปรบัปรุง หรือพัฒนาใหม่ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบัุนเอ้ือต่อการ
พัฒนางาน และสามารถนํามาปฏิบัติได้จริง
ตามกฎหมาย 

3. การพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
4.  โครงการจัดหาและพัฒนา Software ระบบ
ประกันคุณภาพ (E-SAR) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการข้อมูล 

5. โครงการบูรณาการงานประกันคุณภาพ
ควบคู่กับการปฏิบัติงานประจํา 

6. ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการ
ดําเนินงานในการบริหารงบประมาณให้มี
ความคล่องตัวและรวดเร็ว 

7. โครงการปรับปรุงอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใช้ประโยชน์ 
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กลยุทธ์ 1 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

13. สนับสนุนการพัฒนาระบบ BPM ร่วมกับกองแผนงาน 
14. สนับสนุนการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา ร่วมกับ

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
15. ส่งเสริมการใช้ระบบ Internet MS Outlook ระบบ       

e-Document 
16. การเผยแพร่ขอ้มูลที่สําคญัผา่นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยสร้างมาตรฐานในการให้บรกิาร มีความ
โปร่งใส และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

17. สนับสนุนการเรียนรู้ที่ปราศจากพรมแดน (Learning 
without Boundary) และแนวคิดเรื่องเทคโนโลยีทุกที่ 
(Ubiquitous Technology) โดยการขยายระบบ
เครือข่าย แบบมสีายและไรส้ายเพ่ือรองรับการขยายการ
ให้บริการไปยังพ้ืนที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

18. การให้ความสําคัญกับการเข้าถึง (Accessibility) และ
การเช่ือมต่อ (Connectivity) โดยพัฒนาเครือข่ายที่
รองรับการเช่ือมต่อจากภายนอกและเตรียมการรองรับ
การเช่ือมเครือข่ายส่วนบุคคล ของนักศึกษา และ
บุคลากรโดยการขยายระบบ VPN ให้รองรับการใช้งานที่
เพ่ิมขึ้นและมีความปลอดภัยสูงขึ้น  

19. สร้างเสถียรภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้น
และสามารถรองรับการใช้งานที่สูงขึ้นได้ 

20. การนําเทคโนโลยีที่แตกต่างมารวมกันเพ่ือให้ได้ประโยชน์
มากขึ้น (Convergence)  

21. พัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security)  

22. พัฒนาระบบสํารองเพ่ือรองรับการเกิดเหตุฉุกเฉิน        
และแผนการดําเนินงานเพ่ือความต่อเน่ือง (Business 
Continuity Planning) การสํารองข้อมูลและการกู้คืน
ข้อมูล (Backup and Recovery)  

23. พัฒนามาตรฐานของเว็บไซต์ของหน่วยงาน โครงการ
ต่างๆ ให้มีข้อมูลที่เหมาะสมต่อการเข้าใช้งาน โดยการ
รวบรวมความต้องของผู้ใช้งาน ให้มีช่องทางการเข้าใช้
งานให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น นึกศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ศิษย์เก่า สถานประกอบการ 
การสมัครงาน/หางาน การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ฝึกอบรม  
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กลยุทธ์ 1 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

24. พัฒนาระบบการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การใช้
สื่อออนไลน์ ระบบห้องสมุด ระบบสืบค้นข้อมูล            
e-Book, Union Catalog, e-Learning 

25. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวิจัย           
e-Research, Reference Database, Digital 
collection 

26. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
เช่น Website Intranet, e-mail 

27. พัฒนาระบบที่สนับสนุนการบริหารจัดการ MIS, ERP, 
EIS, DSS เพ่ือรองรับการเสนอข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ
ให้กับผู้บริหาร 

28. การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้มีความเช่ือมโยง
ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือการสืบค้นและการใช้ข้อมูล
รว่มกัน 

29. การจัดหาโปรแกรมลขิสิทธ์ิเพ่ือการใช้งานภายใน
มหาวิทยาลัย รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้โปรแกรม 
Open Source ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ภาครัฐ 

30. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มคีวามรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Computer and Information Literacy) 

31. พัฒนาระบบการให้บริการ เพ่ือสอดรับกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ ทั้งด้านการเรียนรู้ การบริหารจัดการ 
การประสานงาน การพัฒนาพ้ืนที่ให้บริการเช่น อาคาร
วิทยบริการ ศนูย์บริการความรู้ แหล่งเรยีนรู้เพ่ือชุมชน 
การให้บริการห้องสมุด แหลง่เรียนรู้ 

32. พัฒนาระบบ Call Center ของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับ
การติดต่อประสานงาน ระหว่างภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยการใช้สื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ web 
board, Social Network และสื่ออ่ืนๆ ซึ่งต้องสร้าง
ความเข้าใจในการใช้งานให้กับบุคลากรทุกระดับ ต้ังแต่
ผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
ระบบ CRM (Customer Relationship 
Management) ในอนาคต 

33. การให้บริการทางวิชาการ และการบริหารจัดการใน
ระบบออนไลน์ (e-Service Orientation) พัฒนาระบบ
เพ่ือรองรับการจัดอบรมและบริการวิชาการ 
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กลยุทธ์ 1 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management 

กลวิธี/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 

34. การตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการโดยใช้
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น การจัดกา
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการระบบ ICT โดยใช้
มาตรฐานสากลมาเป็นแนวทาง (ISO 20000, ITIL)  

35. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดย พัฒนาให้สํานัก
ฯ เป็น Green office/Green Building เพ่ือลดการใช้
พลังงาน การปล่อยมลภาวะ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

36. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดการใช้
พลังงานและกระดาษ  
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บทที่ 4 
การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ 

 

การประสานงานของทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากร และส่วนงานในสํานัก           
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการตัวช้ีวัด  
แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี พ.ศ.2557-2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร่วมกัน 

 

4.1    การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปสู่การปฏิบติั 

4.1.1 แนวทางการดําเนนิงาน 

การดําเนินการแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สู่การปฏิบัตินั้น สํานักฯ ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการทั้งในระยะปานกลาง และระยะส้ัน เพื่อให้
เกิดการถ่ายทอดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานในรูปของโครงการและกิจกรรมตลอดมา 
กล่าวคือ มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีเป็นตัววัดผลการ
ดําเนินงานของสํานักฯ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้ส่วนงานภายในได้มีส่วนร่วมและเสนอโครงการและกิจกรรมที่จะช่วย
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของสํานักฯ ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถทําให้
การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 เพ่ือให้การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ไปสู่การปฏิบัติ  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังที่กําหนด
ไว้ในส่วนที่ผ่านมาให้สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้  จึงได้กําหนดแนวทางด้วย โครงการ/
กิจกรรม ตามกลวิธี/มาตรการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 4.1 ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
  ประมาณการงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

รวมทุกภารกิจ 27 11 24,300,000

 ภารกิจเร่งด่วน 8 9 -

 ภารกิจปกติ 19 2 -

1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่ง  
ให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล 

- - -

ภารกิจเร่งด่วน   

ยุทธศาสตร์ 1  Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 3 4 14,200,000

ยุทธศาสตร์ 3  Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 1 2 100,000

ภารกิจปกติ 8 1 3,000,000

2. การพัฒนางานวิจยั สิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

  

ภารกิจเร่งด่วน  ยุทธศาสตร ์2  Research & Innovations 
: พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรม 

- - - 

ภารกิจปกติ 1 - - 

3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม  
บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ 

   

ภารกิจปกติ - - - 

4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และสิ่งแวดล้อม 

   

ภารกิจปกติ - - - 

5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือรักษาคนดี คน
เก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นํา 

  

ภารกิจเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ 4  Modern Management : 
 การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

1 2 2,000,000

ภารกิจปกติ 1 - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย 

  

ภารกิจเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ 4  Modern Management : 
 การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

3 1 4,500,000

ภารกิจปกติ 9 1 500,000
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ตารางที่ 4.2  ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย และการแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 ไปสู่การปฏิบตัิ 
 

ชื่อตัววัด 
หน่วย
นับ 

Based
line 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

2557 2558 2559 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการศกึษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสงัคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่งให้เปน็ทนุมนุษย์ (Human Capital) 

เป้าประสงค์  บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคณุลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน_ยุทธศาสตรท์ี่ 1  Hands On : การสรา้งบณัฑิตนักปฏิบัติมือ 

1. นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ํากว่า 
500 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ N/A 20 20 25 30 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกฝึกอบรมและบริการ
วิชาการ 

2. นักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานด้าน IT ร้อยละ N/A 60 60 65 70 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกฝึกอบรมและบริการ
วิชาการ 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อคุณลกัษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ (ภาษาต่างประเทศ การสื่อสารและสารสนเทศ 
การทํางานเป็นทีม ใฝ่เรียนรู ้คิดวิเคราะห์ นิสัยอุตสาหกรรม ความมี
ระเบียบวิจัยและรักองค์กร และจิตสาธารณะ) 

ร้อยละ 84.4 85 88 90 90 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

ตัวชี้วัดภารกิจปกติ_ยุทธศาสตร์ที่ 1  Hands On : การสรา้งบณัฑิตนักปฏิบัติมือ 

1. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คน 200 200 200 210 210 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกอบรมและ
บริการวิชาการ 

2. จํานวนผู้บริหารที่ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คน 30 30 30 35 40 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกอบรมและ
บริการวิชาการ 
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ชื่อตัววัด 
หน่วย
นับ 

Based
line 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

2557 2558 2559 2560 

3. จํานวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้ารับการสอบมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คน 100 100 100 110 120 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกอบรมและ
บริการวิชาการ 

4. ร้อยละของบุคลากรและนักศกึษาที่สอบผ่านมาตรฐานการใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 60 60 60 65 70 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกอบรมและ
บริการวิชาการ 

5. จํานวนผู้เข้ารับการอบรมเพื่อนํา ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนการสอน 

คน 50 50 50 55 60 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกอบรมและ
บริการวิชาการ 

6. จํานวนผู้เข้าอบรมโปรแกรม Open source คน 50 50 60 65 70 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกพัฒนาสือ่
อิเล็กทรอนิกส ์

ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน_ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

1. ระดับความสําเร็จของการ 
ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 5 ของ มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศไทย โดยการประเมินของ Webometrics 

อันดับ 13 11 9 7 5 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดภารกิจปกติ_ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Internationalization : ส่งเสริมความเปน็นานาชาติ 

1. จัดตั้งศูนย์สอบสําหรับบุคลากรและนักศึกษา ศูนย์ 1 1 1 1 1 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

- ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ 
 

ร้อยละ 20 20 20 25 

 

30 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกอบรมและ
บริการวิชาการ 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

Based
line 

ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

2557 2558 2559 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :  การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ทีส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ         

เป้าประสงค์ 2 : มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และสอนตอบความต้องการของประเทศ  

ภารกิจปกติ_ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Research & Innovations : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 

1. จํานวนผู้เข้าใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและสืบค้นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์

คน 50,000 50,000 50,000 55,000 55,000 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกธุรการสาํนักงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบุคลากรและผูบ้ริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเปน็ผูน้าํ  

เป้าประสงค์ 5  : บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสขุในการทํางาน บนพืน้ฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างมูลคา่เพิ่มด้านผลงานใหเ้กิด
ขึ้นกับอง์กร 

ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน_ยุทธศาสตรท์ี่ 4  :  Modern Management  : การบริหารจัดการสมัยใหม่  

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาอัตรากําลังและแผนพัฒนา
สมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Plan) 

ระดับ 
(1-5) 

- 3 3 4 5 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกธุรการสาํนักงาน 

ตัวชี้วัดภารกิจปกติ_ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  Modern Management  : การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

1. ร้อยละของผู้ดูแลระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 100 100 100 100 100 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกพัฒนาสารนิเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์
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ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วยนับ Based

line 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2557 2558 2559 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของมหาวิทยาลัย  

เป้าประสงค์ที ่6 มีระบบบรหิารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (performance organization) 

ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน_ยุทธศาสตรท์ี่ 4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาอัตรากําลังและแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล (Individual Development Plan) 

ระดับ  
(1-5) 

- 3 3 4 5 ผู้อํานวยการ                
รองผู้อํานวยการ 

แผนกธุรการสํานักงาน 

2. ระดับความสําเร็จในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลภายในเพื่อไปสู่การบริหาร
และการตัดสินใจ 

ระดับ 
(1-5) 

2 3 3 4 4 ผู้อํานวยการ                
รองผู้อํานวยการ 

แผนกฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ  

3. ร้อยละของจํานวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้ ร้อยละ - 4 6 8 10 ผู้อํานวยการ                
รองผู้อํานวยการ 

แผนกอาคารสถานที่ 

ตัวชี้วัดภารกิจปกติ_ยุทธศาสตร์ที่ 4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่ 

1. จํานวนโครงการที่จัดอบรมเพื่อให้บริการวิชาการ โครงการ 20 20 25 30 30 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกอบรมและ
บริการวิชาการ 

2. จํานวนการพัฒนาบัญชี 3 มติิ ระบบ 1 1 1 1 1 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกฐานข้อมลูและ
ระบบสารสนเทศ 

3. จํานวนฐานข้อมูลและระบบงานที่ได้รับการพัฒนา ฐาน 10 10 12 14 16 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกฐานข้อมลูและ
ระบบสารสนเทศ 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วยนับ Based

line 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2557 2558 2559 2560 

4. จํานวนการพัฒนาเว็บท่า (portal) เพื่อการบริหารจัดการ ระบบ 1 2 2 4 4 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกพัฒนาและ
เผยแพร่เว็บไซต์ 

5. จํานวนระบบงานที่เชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลัยฯ ระบบ 10 10 15 15 20 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกฐานข้อมลูและ
ระบบสารสนเทศ 

6. ร้อยละของการพัฒนาเครือข่าย ระบบสาย และระบบไร้สาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ร้อยละ 79 79 85 85 85 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกเทคนิคและ
ระบบเครือข่าย 

7. จํานวนคอมพิวเตอร์ที่จัดหาสําหรับให้บริการทั่วไป เครื่อง 100 100 120 120 130 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกอบรมและ
บริการวิชาการ 

8.  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ Notebook เพื่อการศึกษา เครื่อง 100 100 120 120 130 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกอบรมและ
บริการวิชาการ 

9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทรัพยากรสารนิเทศ ร้อยละ 75 75 77 77 80 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 
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ตารางที่  4.3  โครงการที่สนับสนนุการดําเนนิงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่จะดําเนินการในช่วง พ.ศ.2557-2560 
 

กลยุทธ์   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2557 2558 2559 2560 

  รวม 24,300,000 22,250,000 20,250,000 20,250,000 ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับ
สากล 

 17,650,000  17,200,000  17,200,000  17,200,000 
    

เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ”  และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands-On  
กลวิธี/มาตรการ 
1. จัดตั้งศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
มืออาชีพ (Hands-on Center: HoC) 
2. พัฒนารูปแบบ (Model)  การผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติของ มทร. ธัญบุรี 
3. ร่วมวิจัยรูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติเชิงลึก ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาชีพ 
ทั้ง 4 กลุ่ม (การผลิต, การบริการ/สังคม, 
การเกษตร และการสร้างสรรค์) 
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศสําหรับ
นักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา และการฝัง
ตัวของอาจารย์ 
5. อบรมอาจารย์ในเรื่อง รูปแบบ (Model) การ
ผลิตบณัฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ ์และข้อปฏิบัติ ใน
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถ้วน 
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในการผลิตบณัฑิตนักปฏิบัต ิ

โครงการ_ภารกิจเร่งด่วน 
ยุทธศาสตร์ 1 : Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ 

1. โครงการศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนด้วย e-learning 

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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กลยุทธ์   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2557 2558 2559 2560 

กลยุทธ์ 3 : พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี             

1. เพิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทาง
สังคม เพื่อส่งเสริมให้การทํางานมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
3. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและสวัสดิการ     
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงการ_ภารกิจเร่งด่วน 

ยุทธศาสตร์ 1 : Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ      

1. พัฒนาทักษะทางสังคม (Soft skills) 
ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ 
(Communication and IT) 

-   โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-   โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  โครงการบุคลากรและนักศึกษาที่
สอบผ่านมาตรฐานการใช้งานด้าน 
ICT 

1,200,000 750,000 750,000 750,000 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 

แผนกอบรมและ
บริการวิชาการ 

  โครงการ_ภารกิจปกติ 

  1. โครงการเร่งพัฒนาสิ่งอํานวย         
ความสะดวก และส่งเสริม
สวัสดิการของนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ผู้อํานวยการ 
-  รองผู้อํานวยการ 

แผนกบริการและ
สนับสนุนด้าน
เทคนิค 
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กลยุทธ์   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2557 2558 2559 2560 

กลยุทธ์ 4 : การพัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization)             
1. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรม สื่อการ
เรียนรู้ การใช้สื่อ e-Learning 
2. นําประเด็นการประเมินเพื่อการจัดอันดับ 
Ranking มาศึกษาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทาง
ที่เหมาะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้ามา
ทํากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ปรับปรุงระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่บริการ 
One Network Environments 
 

โครงการ_ภารกิจเร่งด่วน 

ยุทธศาสตร์3 : Internationalization :ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

1. โครงการพัฒนาระบบการทดสอบ
ภาษาอังกฤษก่อนเรียน
(Placement Test) และการ
ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสําเร็จ
การศึกษา (English proficiency 
exit Test) ที่ได้มาตรฐานมีเกณฑ์
วัดและประเมินผลในระดับสากล 
 

2. โครงการยกระดับ Ranking           
ของ webometric   

 

100,000 100,000 100,000 100,000 - ผู้อํานวยการ 
-  รองผู้อํานวยการ 

แผนกอบรมและ
บริการวิชาการ 
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กลยุทธ์   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2557 2558 2559 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง 
และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นํา 

   2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000 

    

เป้าประสงค์ 5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทํางานบนฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร 

กลยุทธ์ 5 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 
สายวิชาการ และสายสนับสนุนให้ได้บุคลากร 
ที่มีสมรรถนะสูง และมีประสบการณ์วิชาชีพ 
2. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรโดยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล 
Individual Development Plan และ
สนับสนุนรางวัลให้กับผู้ทําผลงานทางวิชาการ 
3. พัฒนาระบบ Successor Plan 
4. พัฒนาทักษะอาจารย์ด้วยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง WIL or Cooperative 
Education และบูรณาการกับการเรียนการ
สอนด้วย R&D 
5. พัฒนาทักษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงด้วยการฝังตัวในสถาน
ประกอบการ (Embedded) 
6. พัฒนาระบบอาจารย์สมทบจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงดูดผู้มี
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชพีเข้าสู่อาชีพ
อาจารย์ 

โครงการ_ภารกิจเร่งด่วน        

ยุทธศาสตร์ 4 : Modern Management :การบริหารจัดการสมัยใหม่    

1. โครงการ One Teacher One 
Text  

 
2. โครงการ One Faculty, One 

Excellence 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 
 

แผนกธุรการ
สํานักงาน 
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กลยุทธ์   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2557 2558 2559 2560 

7. พัฒนาบุคลากรและหมุนเวียน (Rotate) 
ตําแหน่งตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน 
8. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นํา เพื่อเตรียม
สร้างบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ 
9. สนับสนุนการสร้างภาวะผู้นํา และสร้าง
เครือข่ายของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 
ให้สามารถพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย
และการบริหารวิชาการในระดับมาตรฐานสากล  
10. สร้างแรงจงูใจและขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน 
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กลยุทธ์   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2557 2558 2559 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการ
เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย 

   4,550,000    3,050,000    1,050,000    1,050,000 

    

เป้าประสงค์ 6.มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทํางาน 
ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization)  

กลยุทธ์ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management 

1. สนับสนุนกิจการของสภามหาวิทยาลัย 
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือ 
ในทุกภาคส่วน 
3. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย 
4. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการ
ผลิตบัณฑิตมืออาชีพ ที่มีคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
5. จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนานักศึกษา 
บุคลากร การวิจยัเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ 
6. เพิ่มรายได้จากการบริหารเงินกองทุน การ
ลงทุนที่ไม่มีความสี่ยง หรือความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ 
7. สร้างเสถียรภาพทางการเงิน ในระยะยาว 
8. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ 
เป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS) 
9. ปรับระบบการจัดหารายได้จากสินทรัพย์ 

โครงการ_ภารกิจเร่งด่วน         

ยุทธศาสตร์ 4 : Modern Management :การบริหารจัดการสมัยใหม่     

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ 

 

       
4,500,000  

       
3,000,000  

       
1,000,000  

       
1,000,000  

- ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 
 

แผนกฐานข้อมูล
และระบบ
สารสนเทศ 

โครงการ_ภารกิจปกติ 

1. โครงการพัฒนาการสื่อสารภายใน
องค์กรด้านนโยบายและบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 

50,000 50,000 50,000 50,000 - ผู้อํานวยการ 
- รองผู้อํานวยการ 
 

แผนกธุรการ
สํานักงาน 
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กลยุทธ์   -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2557 2558 2559 2560 

ทรัพย์สินทางปัญญา และการร่วมพัฒนา
สินทรัพย์  หารายได้เชิงพาณิชย์ 
10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการ โดยการจัดทํา
ศูนย์บริการข้อมูลกลาง Information Center 
11. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต มีบรรยากาศความ
เป็น Hands On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 
12. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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บทที่  5 
การกํากับติดตามประเมินผล 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

การกํากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยึดหลักการกระจายอํานาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานของ
สํานักฯ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกลวิธี/มาตรการ ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเพ่ือรายงาน ผู้บริหาร
ระดับสูง และคณะกรรมการประจําสํานักฯ ต่อไป 

การติดตามผล  เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบั ติงานให้ เป็นไป                   
ตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและ
มีความต่อเน่ืองเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผน ที่กําหนด  
การควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข/
ปรับปรุงการดําเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบ ทั้งทางตรง/
ทางอ้อม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการดําเนินแผนงาน/โครงการต่อเน่ืองหรือ โครงการ ในลักษณะเดียวกัน
ต่อไป  

การประเมินผลกระทบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนําไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนฯ เพ่ือการจัดทําแผนปฏิบัติการจะดําเนินการ 
4 ระยะ ได้แก่ 

  ระยะสิ้นสุดปีที่ 1 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพิจารณาติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ            
และผลกระทบของการดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนา และผลการพัฒนา 

  ระยะสิ้นสุดปีที่ 2 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามประเด็นการพัฒนาที่มีลําดับ
ความสําคัญสูง (TIER 1) 
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  ระยะสิ้นสุดปีที่ 3 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพิจารณาการใช้เครื่องมือพิเศษเพ่ิมเติม 

  ระยะสิ้นสุดปีที่ 4 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  กรอบการติดตามประเมินผล  ประกอบด้วยผลสําเร็จ 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดับผลผลิต : ประเมินผลสําเร็จของประเด็นการพัฒนาที่เป็นเง่ือนไขความสําเร็จ 
(TIER 1) ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับผลลัพธ ์: ประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตตามเป้าประสงค์/เป้าหมายประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ระดับผลกระทบ : ประเมินผลกระทบที่ได้มาจากผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสยี 
(Stakeholders audit) 

5.2. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล  

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557 - 
2560  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นกลไกสําคัญเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองโดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่
กําหนดไว้ ซึ่งกําหนดกรอบแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปีละ 3 ครั้ง ดังน้ี  

ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  

ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถนุายน  

ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน      

โดยการนําเสนอความก้าวหน้าของผลการดําเนินงานและการจัดทํารายงานผลสําเร็จของ
การดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรอบปีงบประมาณ ซึ่งแบ่งการติดตาม
ออกเป็นดังน้ี 

(1) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ในส่วนของรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และโครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน  
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
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- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด  
ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  ภายในวันที่ 5 เมษายน  

ครั้งที่ 2  รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน  ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม  

ครั้งที่ 3  รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  – 30 กันยายน  ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  

(2)  แผนกธุรการสํานักงาน  ดําเนนิการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของสํานักฯ ดังนี้ 

-  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดําเนินงาน   

ครั้งที่ 1  รอบ 3 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม        ภายในวันที่ 10  มกราคม  

ครั้งที่ 2  รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม          ภายในวันที่ 10  เมษายน  

ครั้งที่ 3  รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน     ภายในวันที่ 10  กรกฎาคม  

ครั้งที่ 4  รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน    ภายในวันที่ 10  ตุลาคม  

-  รายงานผลตัวชี้วัด  

ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม        ภายในวันที่ 10  เมษายน  

ครั้งที่ 2  รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน      ภายในวันที่ 10  กรกฎาคม  

ครั้งที่ 3  รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  – 30 กันยายน    ภายในวันที่ 10  ตุลาคม  

5.3  กรอบความเช่ือมโยงผลสําเร็จ 

กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลสําเร็จตามเป้าหมาย กลยุทธ์         
ที่แสดงให้เห็นถึงการนํากลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557 - 2560 สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปพิจารณาให้มีการดําเนินการที่สําคัญในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และ
กิจกรรมที่สนองตอบกลยุทธ์ของสํานักฯ  และส่งผลสําเร็จต่อเป้าหมายระดับมหาวิทยาลยั  ตามลําดับ ดังน้ี 

ระดับที่ 1 ความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ           
โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระดับที่ 2 ความสําเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ            
โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีคณะกรรมการประจําสํานักฯ ทําหน้าที่ประเมินผล
ระดับสํานักฯ โดยการบูรณาการผลสําเร็จของการดําเนินงานในระดับที่ 1 
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5.4  เครื่องมือในการประเมินผลกระทบ 

ใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น และการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 

5.5  แนวทางบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ ์

ในการบริหารยุทธศาสตร์และการดําเนินงานของ มทร.ธัญบุรี  ได้นําแนวคิดการบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ โดยจะมีการต้ังคณะทํางานฯ ที่เก่ียวข้องขึ้นมารับผิดชอบ เพ่ือระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่จะ
เกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายในองค์กรเอง (เช่น ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
การทุจริต) หรือความเสี่ยงจากภายนอกองค์กร (เช่น ความคาดหวังของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือ 
ของชุมชน/สังคม การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
องค์กร นโยบายรัฐบาล เป็นต้น) ซึ่งคณะทํางานฯ จะทําการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินว่าความเสี่ยงที่
ได้กําหนดขึ้นมานั้นๆ มีระดับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และนํามาจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
จากน้ันจะกําหนดแนวทางเพื่อรองรับ/ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงน้ันๆ เกิดขึ้น จากน้ัน จะดําเนินการรายงาน
และประเมินผลเป็นระยะซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ที่สําคัญ เช่น การเปล่ียนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบการกลยุทธ์
ของสํานักฯ อาจจะมีการมอบหมายให้คณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่นําหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์พิจารณาว่า
จะส่งให้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของ ของสํานักฯ รวมถึง แนวทางการดําเนินงาน และค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัด
ของสํานักฯ ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ หรืออาจนําเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหาร
ของสํานักฯ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาโดยตรง และหากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางใดๆ 
ขึ้น ก็จะขออนุมัติการเปล่ียนแปลงต่อผู้บริหาร ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแจ้งให้ผู้
ที่เก่ียวข้อง และบุคลากรของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกระดับทราบถึงแนวทางที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
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ภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี 2560 

 

 

1.  การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

1.1  นักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 500 หรือเทียบเท่า มากกว่า รอ้ยละ 30 
1.2  นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐาน IT  มากกว่า ร้อยละ 70 
1.3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพและ Soft skills ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 90 
1.4  ได้หลักสตูรปรับปรุงใหม่ในกลุม่ 4 กลุม่สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 50 หลักสูตร 
1.5  อาจารย์เข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ร้อยละ 90 
1.6  อาจารย์ผา่นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝังตัวในสถานประกอบการ ร้อยละ 80 

 

2.  การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 
2.1  ร้อยละ/จาํนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา  ไม่ตํ่า

กว่า ร้อยละ 40 
2.2 จํานวนของอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสทิธ์ิ/เครื่องหมายการค้า รวมกันไม่น้อยกว่า  350 ผลงาน 
2.3 ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์ให้กับประเทศไมน้่อยกว่า 30 เรื่อง 
2.4  อาจารย์และนักศึกษาเขา้ร่วมประชุม/นําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ไม่น้อย

กว่า 500 คน 

 ARIT 2560 
“Professional Academics Resources and ICT Services”ARIT 2560 
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2.5  ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ไม่น้อย
กว่า 85 เรื่อง 

2.6  จํานวนหน่วยงานที่มีวารสารวิชาการอยู่ในฐาน TCI  5 หน่วยงาน 
2.7  จํานวนงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

และฐานห้องสมุด มทร.ธัญบุรี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
2.8  มีแหล่งทนุสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า 20 หน่วยงาน 
3.  การส่งเสริมความเปน็นานาชาติ 

3.1  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเดินทางไปแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์กับมหาวิทยาลัย/องค์กรใน
ต่างประเทศ ร้อยละ 5 

3.2  นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาแลกเปลีย่นกับ มทร.ธัญบุรี เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 30 ของทุกปี 
3.3  อาจารย์และบุคลากรแลกเปลี่ยนของมทร.ธัญบุรี ที่ไปแลกเปลี่ยน/ฝึกประสบการณ์กับ

มหาวิทยาลัย/องค์กรทั้งในต่างประเทศ ร้อยละ 10 
3.4  อาจารย์และบุคลากรต่างชาติที่เข้ามาทํางานใน มทร.ธัญบุรี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 ของทุกปี 
3.5 หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ต่างประเทศอย่างน้อย 5 หลกัสูตร 
3.6  กิจกรรมในการประชุมวิชาการนานาชาติ ปีละ 6 กิจกรรม 
3.7  จํานวนกิจกรรมภายใต้ MOU กับมหาวิทยาลัย/องค์กรต่างประเทศ อย่างน้อย 5 กิจกรรม 
3.8  ระดับความสําเรจ็ของการจัดอันดับ Webometrics  อยู่ในอันดับ 1-5 ของมหาวิทยาลัย         

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย  
 

4.  การบรหิารจัดการสมัยใหม่ 
4.1  บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ (Competency) ในระบบ IDP มากกว่าร้อยละ 80 
4.2  พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ. รอ้ยละ 10  รศ.ร้อยละ 5 ศ.รอ้ยละ 10           

(จากผู้ที่มีคุณสมบัติครบ) 
4.3  จัดสรรกําลังคนสายวิชาการให้เหมาะสมกับภาระงาน อยู่ในเกณฑ์ของ สกอ. 
4.4  จัดทําฐานข้อมูลกลางเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ระดับ 4 จาก 5 
4.5 จัดต้ังศูนย์ผลิตตําราเรียนและพัฒนาให้ สามารถสร้างรายได้และส่งเสริมการบริการผลิต

สิ่งพิมพ์ ระดับ 4 จาก 5 
4.6 ประหยัดพลังงานระบบไฟฟ้าได้ร้อยละ 10  ของหน่วยที่ใช้ 
4.7  สัดส่วน งบประมาณ : คา่เล่าเรียน : รายได้อ่ืนๆ 65 : 24 : 11 (จากฐานเดิมปี 2556               

73 : 20 : 7) 
4.8  มีศูนย์ปฏิบัติการสําหรับการฝึกปฏิบัติงานจริงและรับงานภายนอก อย่างน้อย 13 ศูนย์ 
4.9  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ระดับ 4 จาก 5 
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