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บทที่ 1 

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 และข้อมูลพืน้ฐาน 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การบริหารจัดการ
สู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินการโดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการภายใต้การก ากับดูแลของ   สภาสถานศึกษา ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้ปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมกลุ่ม
วิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
การการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมหาวิทยาลัย          
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ทั้งใน
ระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา          
เป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้จบการศึกษาจากจากวิทยาลัยชุมชนและการศึกษาข้ันพื้นฐานในการศึกษาต่อ
วิชาชีพระดับปริญญา 

1.1 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564  
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท า

ขึ้นภายใต้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่มหาวิทยาลัยช้ันน าทางวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล และวิสัยทัศน์  โดยใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแม่แบบในการวิเคราะห์ และจัดท าแผน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นแผนที่ช่วยให้ส านักฯ ได้เห็นความเช่ือมโยงของการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลในเชิงสนับสนุน เพื่อให้มหาวิทยาลัยน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานในช่วงระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า  
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ตารางท่ี 1.1   กระบวนการจัดท าแผน 4 ปี พ.ศ. 2561–2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

แนวทาง/กระบวนการ การ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ: รายละเอียด 

ระยะเวลาดาเนินการ 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัต ิ(วัน) 

ช่วงระยะเวลา
รอบปีปฏิทิน 

(เดือน) 
  1. แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศใน
เบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร โดยคณะท างานมีหน้าที่ 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค       
( SWOT Analysis)  

 วิเคราะห์การด าเนินงานในอดีตของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 วิเคราะห์การเปลี่ยนเปลี่ยนทีส่ าคญัทาง
เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

 

2. ป ระชุ มคณะกรรมกา ร จัดท า  ( ร่ า ง ) 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

3.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนหรือ
ก าหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์  และ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

 
4. น าแผนปฏิบั ติราชการ ประจ าปี  พ.ศ. 

2561-2564 ที่ได้รับการปรับปรุง เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 วัน 
 
 
 
3 วัน 
 
 
 
 
1 วัน 
 

มี.ค. 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี.ค. 61 
 
 
 
มี.ค. 61 
 
 
 
 
มี.ค. 61 

เร่ิมต้น 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผน 

2. ประชมุคณะกรรมการเพื่อ
ทบทวนจัดท าร่างแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าป ี

3. จัดประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี 

4. เสนอที่
ประชุม

กรรมการบริห
าร 
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แนวทาง/กระบวนการ การ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ: รายละเอียด 

ระยะเวลาดาเนินการ 
ระยะเวลาการ
ปฏิบัต ิ(วัน) 

ช่วงระยะเวลา
รอบปีปฏิทิน 

(เดือน) 
 5. น าส่งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี ส่งมหาวิทยาลัย  

6. น าแผนถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคคล  

1 วัน 
 
มี.ค. 61 

 

 1. จัดท าผลการด าเนินงาน  และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

 

 

 รายไตรมาส 
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นี้เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ส านักฯ ได้เห็นความเช่ือมโยงของการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลในเชิงสนับสนุน 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ           
เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในช่วงระยะเวลา 4 ปี
ข้างหน้า  

 
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

1.2.1  พื้นที่ด าเนินการทั้งส้ิน 6 อาคาร คือ 
1. อาคารส านักงานผู้อ านวยการ มีพื้นที่ขนาด 807 ตารางเมตร  
2. อาคารฝึกอบรม มีพื้นที่ 807 ตารางเมตร   
3. อาคารวิทยบริการ มีพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร  
4. อาคาร I work มีพื้นที่ 3,632 ตารางเมตร 
5. ศูนย์บริการความรู้ CKC มีพื้นที 8,000 ตารางเมตร 
6. อาคารเรียนรวม 13 ช้ัน มีพื้นที 23,000 ตารางเมตร 

1.2.2  การแบ่งส่วนงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน 
ดังนี้  
1. กลุ่มส านักงานผู้อ านวยการ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 

1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1.2 ฝ่ายอาคารสถานที่  
1.3 ฝ่ายโครงการพิเศษ 

2. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 
2.1 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 
2.2 ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)  
2.3 ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ  

 
 

5. จัดท าแผนฉบบัสมบูรณ์
และถ่ายทอดสู่การปฏิบัต ิ

6. จัดท าแผน ด าเนินการตาม
แผน 
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3. กลุ่มบริการสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 
3.1 ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ 
3.2 ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม 
3.3 ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง  

4. กลุ่มเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 
4.1 ฝ่ายเทคนิคและระบบเครือข่าย 
4.2 ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบ ารุงรักษา  
4.3 ฝ่ายกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

5. กลุ่มเผยแพร่ส่ือการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 
1.1 ฝ่ายส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
1.2 ฝ่ายการศึกษาทางไกล 
1.3 ฝ่ายผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  

 
 
 

1.3 จ านวนบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-    แยกตามประเภทบุคลากร ระหว่างป ี2561 – 2564 

 
ประเภท 2561 2562 2563 2564 

1.  ข้าราชการ 6 6 6 6 

2.  พนักงานมหาวิทยาลัย 38 38 42 40 
3.  พนักงานราชการ 13 13 13 13 
4.  ลูกจ้างช่ัวคราว  26 32 29 29 

รวมทั้งสิ้น 83 89 90 90 
 
1.4 ตารางเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปี 2561 
 

ปีงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

2561 62,618,060 19,970,000 
 

1.5 ผลการประเมินระดับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2558 – 2560 

 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา (คะแนนประเมิน) 

พ.ศ. 2557 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2558 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2559 
(คะแนนเต็ม 5) 

พ.ศ. 2560 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (SAR) 

3.8 4.00 4.33 4.67 
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4.2 ฝา่ยฐานข้อมลูและ
ระบบสารสนเทศ 
- งานฐานข้อมูลและ

ระบบสารสนเทศ 
-  

3. กลุ่มบริการสารสนเทศ 

 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

1. ส านักงานผู้อ านวยการ 
 

 

2. กลุ่มพฒันา
ทรัพยากรสารนเิทศ 

4. กลุ่มเทคโนโลยีและระบบ 
สารสนเทศ 

5. กลุ่มเผยแพรส่ื่อการศึกษา 

 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

2.1 ฝา่ยวิเคราะห์และพฒันา 
ทรัพยากรสารนิเทศ 
- งานจดัหาทรัพยากรฯ    
-  งานวิเคราะห์ทรัพยากรฯ 
 

2.2 ฝา่ยพัฒนาสารนิเทศ
อิเล็กทรอนิกส ์          
(e-Library) 
- งานพัฒนาสารนิเทศ
อิเล็กทรอนิกส์            

2.3  ฝา่ยบริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

      - งานบริการยืม-คืน
ทรัพยากรฯ 

     - งานบริการสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

      - งานบริการตอบค าถาม 

4.1 ฝา่ยเทคนิคและระบบ
เครือขา่ย 

      - งานเทคนิคและระบบ  
เครือข่าย 

4.3 ฝา่ยบริการอุปกรณ์
และบ ารงุรักษา 
- งานบริการอุปกรณ์

และบ ารุงรักษา 

5.2 ฝา่ยการศึกษาทางไกล 
      - งานการศึกษาทางไกล 
 

3.2 ฝา่ยบริการวิชาการ
และ ฝึกอบรม 
- งานบริการวิชาการ

และ   ฝึกอบรม 
 

โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและภาระงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

1.1 ฝา่ยบริหารงานท่ัวไป 
- งานธุรการส านักงาน 
- งานสารบรรณ 
- งานบุคลากร 
- งานพัสดุ 
- งานการเงิน 

3.1 ฝา่ยพัฒนาและ
เผยแพร่เว็บไซต ์
- งานพัฒนาและ

เผยแพร่ เว็บไซต์ 

5.3 ฝ่ายผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
   (e-learning) 
    - งานผลิตส่ืออเิล็กทรอนกิส ์
 

3.3 ฝา่ยบริการศูนยข์้อมลู
กลาง  

- งานบริการศูนย์ข้อมูล

1.2  ฝา่ยอาคารสถานท่ี 
      - งานอาคารสถานท่ี 
      - งานแมบ้่าน 
 

5.1 ฝา่ยผลิตสื่อการศึกษา 
      - งานผลิตสื่อการศึกษา 

1.3  ฝา่ยโครงการพเิศษ 
      - งานโครงการพิเศษ 
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บทท่ี 2 

บริบทท่ีเกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)  

2.1  บริบทที่เกี่ยวข้อง 

 1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)    

ยุทธศาสตร์ชาติ (ของไทย) หมายถึง การสร้างศักยภาพหรือขีดความสามารถของประเทศให้เกิด
ความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยการใช้จุดแข็งภายในประเทศ หรือใช้โอกาสที่เกิดจากภายนอกประเทศ มาช่วง
ชิงฉกฉวยให้เกิดผลประโยชน์ที่เป็นของประเทศ หรือให้ประเทศสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่าง
เต็มที่ และลดหรือขจัดจุดอ่อนของภายในประเทศ หรือหลีกเล่ียงหรือสร้างเกราะป้องกันจากภัยคุกคามที่มา
จากนอกประเทศ โดยสร้างความมั่นคงของประเทศประกอบด้วยความมั่นคงด้านการเมือง ความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยา ความมั่นคงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้ง
ความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ  

ยุทธศาสตร์ชาติ (ของไทย) แบ่งตามมุมมองเชิงวิสัยทัศน์ ได้ 2 แบบ คือ   

1. ยุทธศาสตร์ชาติแบบ outdoor คือการหันหน้ามองออกไปข้างนอกหรือออกไปนอก
ประเทศ โดยมองไปที่โอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบเข้ามาในประเทศ ยุทธศาสตร์แบบ 
Indoor คือการหันหน้ากลับมามองที่ภายในหรือหันกลับมามองภายในประเทศ โดยการมองไปที่จุดแข็งและ
จุดอ่อน (ความเข้มแข็งและความอ่อนแอ๗ ทีเ่รามีอยู่หรือที่เราก าลังเผชิญอยู่ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ (ไทย) จะต้องใช้ “คน” ในรูปของแผนคน ใช้ “เงิน” ในรูปของแผนเงิน 
(งบประมาณ) ท า “งาน” ในรูปแผนงาน (โครงการ) เป็นเคร่ืองมือ (tools) เพื่อเป็นตัวผลักดันหรือตัว
ขับเคล่ือน (drivers) ก าลังอ านาจของชาติ (ไทย) ซ่ึงมีองค์ประกอบต่างๆ  ดังนี้ คือ ก าลังอ านาจด้าน
การเมือง ก าลังอ านาจด้านเศรษฐกิจ ก าลังอ านาจด้านสังคมจิตวิทยา ก าลังอ านาจด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และก าลังอ านาจด้านป้องกันประเทศ  

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนทีมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการ
บรรจุ ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน
ระบบเศรษฐกิจ  

2. THAILAND 4.0  

 เป้าหมาย  : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน 20 ปี ข้างหน้า 

    ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  ตัวช้ีวัด    :  สร้างรายได้เฉล่ียของประชากรมากกว่า 12,000 เหรียญ/คน/ปี  

    เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 

    สู่ประเทศที่มีรายได้สูง (ประเทศโลกที่ 1)  

  กลยุทธ์    : ใช้ Value-Based Economy  
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2.1 กับดักประเทศ ที่มีรายได้ ระดับปานกลาง รายได้ท่ีเหล่ือมล้ า 

  ประเทศต้องเผชิญกับกับดักประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางและกับดักความเหล่ือม
ล้ า ส่วนประเด็นท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ คือ การเปล่ียนแปลงสถานะจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (ความมั่นคั่งกระจุก) ไปเป็นประเทศรายได้สูง (ความมั่งคั่งกระจาย)   

2.2 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ลดลง 

  อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม อยู่ในอันดับที่30 จาก 60 
ประเทศช้ันน า ในขณะที่มาเลเซีย อยู่อันดับที่ 14 และสิงค์โปร์ อันดับที่ 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและ
ประสิทธิภาพภาคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการศึกษาอยู่ในอันดับที่ไม่ดี  

2.3 รายได้เหล่ือมล้ า ความยากจนยังมีแนวโน้มลดลง แต่ความเหล่ือมล้ ายังเป็นปัญหาที่
ส าคัญที่น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม โดยที่บริบทการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างประชากร และโครงสร้าง
เศรษฐกิจอาจส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ าทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่แนวโน้มของความ
เหล่ือมล้ าระหว่างแรงงานที่มีทักษะสูงและทักษะต่ าจะยิ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากความแตกต่างกันทางด้าน
รายได ้

 2.4 ปัญหาเชิงคุณภาพด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 

  - คนไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา ขณะที่
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

  - คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น แต่การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเกิดจากพฤติกรรม
เส่ียงทางสุขภาพและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่แนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง    

2.5 กลไกการขับเคล่ือน THAILAND 4.0  

3 กับดักส าคัญที่ประทศก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน อันประกอบด้วย กับดับประเทศรายได้ ปานกลาง 
(Middle Income Trap) กับดักความเหล่ือมล้ า ( Inequality Trip) และกับดักความไม่สมดุลของ การ
พัฒนา (Imbalance Trap) ถือเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น จึงต้องมีการสร้างโมเดล
ใหม่ในการพัฒนาประเทศขึ้นมา คือ โมเดลประเทศไทย 4.0 ซ่ึงจะสามารถพัฒนาประทศไทยให้หลุดพ้นทั้ง 
3 กับดัก พร้อมกับการน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยมีโมเดล
ประเทศไทย 4.0 จะประกอบด้วยกลไกในการขับเคล่ือนการเติบโต (Engines of Growth) เพื่อสามารถ
พัฒนาประเทศไปสู่ ความมั่งคั่งได้ ดังต่อไปนี้  

1. กลไกการขับเคล่ือนด้วนวัตกรรม กลไกขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมเพื่อการยกระดับผลิต
ภาพ (Productive Growth Engine) มี เป้าหมายส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง (Middle Income Country) ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) ที่ขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์กลไกนี้ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนา
ขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุน
รัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึง การบ่มเพราะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น กลไกขับเคล่ือนด้วย
นวัตกรรม จึงเป็นการตอบโจทย์ความพยายามใน การก้าวข้าม “กับดัก ประเทศราได้ปานกลาง” ที่ประเทศ
ไทยก าลังเผชิญอยู่ 
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2. กลไกการขับเคล่ือนด้วยการสร้างการมีส่วนรวม กลไกขับเคล่ือนที่คนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ การ
สร้างโอกาสและความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียมตอบโจทย์ ประเด็นปัญหาและความท้าท้ายทางสังคมในมิติต่างๆ 
โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจ 

ระดับกลุ่มจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
การสร้าง สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างแรงงานที่มีทักษะและเสริมสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีเพื่อรองรับ เปล่ียนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถการเสริมสร้างทักษะและการ
เติมเต็มศักยภาพของ ประชาชนให้ทันกับกับพลวัตการเปล่ียนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่
มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก าหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative Income Tax) เป็นต้น กลไกการขับเคล่ือนด้วย
การสร้างการมีส่วนร่วม จึงเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้าม”กับดักความเหล่ือมล้ า” ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

3. กลไกการขับเคล่ือนที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม กาลไกการขับเคล่ือนที่เป็นมิตรกับส่ิงแวด
ล้ออย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) เนื่องจาก การสร้างความมั่งคั่งของประเทศไทยในอนาคต จะต้อง
ค านึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม ซ่ึงกลไกนี้ประกอบไปด้วยการมุ่งเน้นการ
ใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเร่ืองต้นทุน (Cost Advantage) เป็น
หลัก มาสู่การค านึงถึงประดยชน์ที่ได้จากการลดความสุญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) โดยมี
หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผล กระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด อันนจะเกิดประโยชน์
กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน กลไก การขับเคล่ือนที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เป็น 

 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 ทิศทางในการพัฒนาประเทศระยะ 5 ปี ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ที่มีความ
สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ดังนี้ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าใน
สังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4 ) การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการ
พัฒนา 
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4. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ                    
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนให้ได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจาก
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และด าเนินการให้คนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21, พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ, สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน, มีแหล่ง
เรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่, มีระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ,     
มีระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล และครู อาจารย์ และ 
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มี
เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ, เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย และมีระบบข้อมูลรายบุคคล
และสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการ การ
ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายเพื่อให้คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ, มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ และการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมาย
เพื่อให้โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้, ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
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การศึกษา, ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพื้นที่, มีกฎหมายและรูปแบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ และมีระบบบริหารงานบุคคลของครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
 

5. ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
    5.1 ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มทร.ธัญบุรี         
วิสัยทัศน์ 
 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพช้ันน าด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล” 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมี
คุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0 

2. สร้างงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชนและพื้นที่เป้าหมายเพื่อการมีอาชีพอิสระ
และพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม  และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
5. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปล่ียนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

และสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการจัดหารายได้เอื้อต่อนโยบายหลัก

และพึ่งพาตนเอง 
 
อนาคตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : ร่วมขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ 

ระยะที่ 1 (2560 – 2564) ก้าวสู่ Innovative University เพื่อยกระดับคุณภาพทั้งระบบ
จากการเตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน 

 ระยะที่ 2 (2565 – 2569)  เข้าสู่ Smart University เพื่อยกระดับคุณภาพการเป็น 
                                                มหาวิทยาลัย 4.0 

ระยะที่ 3 (2570 – 2575) เข้าสู่ International University เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

ระยะที่ 4 (2575 – 2579) เข้าสู่ Professional University เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน 
ของมหาวิทยาลัย และสนองตอบการพัฒนาทุนมนุษย์ของ
ประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
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มหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ โดยมปีระเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต และพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูง

รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 

2. เป็นที่พึ่งของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ เมืองใหม่ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ส่ิงแวดล้อม 
3. บริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนา โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

-    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และ
มหาวิทยาลัยในก ากับ 

 

5.2  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แผนพัฒนาระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) 
 มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม Innovative University โดยเน้น 

1. นวัตกรรมการผลิต/พัฒนาก าลังคน 
2. นวัตกรรมวิจัยและนวัตกรรม 
3. นวัตกรรมความเป็นนานาชาติ 
4. นวัตกรรมบริการวิชาการ 
5. นวัตกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. นวัตกรรมพัฒนาศักยภาพองค์กร 
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2.2  การวิเคราะห์สถานการณ ์(SWOT Analysis)  
1. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน  

 ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน การบริหารจัดการ อันเป็นที่บ่งบอกถึงจุดแข็ง 
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการด าเนินงานจากการวิเคราะห์พบว่าส านักฯ มีจุดแข็งและ
จุดอ่อน ดังนี้                
 

รหัส ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาและมีการให้บริการระบบเครือข่ายทั้งมีสายและไร้
สายเพื่อเช่ือมโยงทุกหน่วยงานเข้าสู่ระบบที่ส่วนกลาง 

S2 มีการลงทุนพัฒนาระบบงานหลายด้านเพื่อรองรับการบริหารจัดการ เช่น ระบบ ERP, BPM 

S3 
มีคณะที่จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ICT รวม 5 คณะ และมีการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องในทุกคณะและวิทยาลัย 

S4 มีบุคลากรที่มีความสามารถและอดทน มุ่งมั่นในการท างาน  
S5 มีหน่วยงานให้บริการด้าน ICT และฝึกอบรมด้าน ICT 
S6 มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางทั้งในระดับคณะและพื้นที่ให้บริการ ที่พร้อมให้บริการ 
S7 มีความชัดเจนในนโยบายการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน

มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล 
S8 มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่สวยงาม เอื้อต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
S9 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

W1 จ านวนคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากจ านวนนักศึกษามีมากขึ้น   
W2 มีระบบหลายระบบที่ยังไม่เช่ือมต่อกัน  
W3 ขาดความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
W4 บุคลากรยังไม่มีการใช้ ICT เพือ่การท างานอย่างแท้จริง  
W5 บุคลากรสายผู้สอนมีภาระการสอนมาก 
W6 นักศึกษายังใช้ ICT เพื่อการบันเทิงมากกว่าการเรียนรู้ 
W7 บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ต่ ายังต้องพัฒนา          

ด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
W8 การบริหารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ยังคงมีการอิงกฎระเบียบของกระทรวงการคลัง  

อยู่มาก ท าให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว 
W9 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจยังไม่เช่ือมโยงต่อเนื่องกัน ท าให้ไม่สามารถ

ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
W10 จ านวนบุคลากรด้าน IT ยังไม่เพียงพอกับภาระงานภายในมหาวิทยาลัย  
W11 การขับเคล่ือนงานและภารกิจยังต้องอาศัยการส่ังการจากผู้บริหารเป็นหลัก 
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2. สภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายนอกหน่วยงาน  

 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงานมีดังนี้  

รหัส ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 
O1 รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ ICT ทั้งประเทศ 
O2 มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมการพัฒนาด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง 
O3 ภาคเอกชนมีการแข่งขันเพื่อให้บริการ ท าให้สามารถเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพได้ 
O4 มีความต้องการนักศึกษาในตลาดแรงงานสูง 
O5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ . 2552 - 

2559) และนโยบายของรัฐบาลให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาซ่ึงเอื้อต่อการพัฒนาระบบการศึกษามาก
ขึ้น   O6 การประเมินและรับรองโดย สมศ. เป็นปัจจัยที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
ได้รับทราบข้อดีและข้อด้อย กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวที่จะไปสู่การพัฒนา 

O7 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ.2558  เป็นโอกาสให้ มหาวิทยาลัยสามารถ
พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน-อุดมศึกษาในอาเซียน 

O8 รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน           
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

O9 ความต้องการการรับบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมากขึ้นและผู้บริหารระดับสูง ให้ความส าคัญ 
อุปสรรค (Threats) 

T1 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ต้องมีการลงทุนอยู่เสมอ 
T2 พฤติกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน มีความเส่ียงในการสร้างปัญหาให้กับระบบงาน 
T3 ภัยคุกคามและปัญหาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
T4 การเปิดเสรีการค้า บริการด้านการศึกษา และการลงทุน ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท าให้

การแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 
T5 การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องใช้เงินลงทุนสูงในด้านเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

ห้องปฏิบัติการ 
T6 สภาพแวดล้อมสังคมรอบข้างมหาวิทยาลัยมีแหล่งอบายมุขที่ไม่เป็นสังคมอันพึงประสงค์ 
T7 งบประมาณที่จัดสรรไม่สอดคล้องต่อการขยายตัวของมหาวิทยาลัยฯ ท าให้ไม่สามารถพัฒนาให้

ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
T8 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรและพฤติกรรม ค่านิยมของเยาวชนที่เปล่ียนแปลงไป 
T9 สภาพเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลงบ่อย ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

พ.ศ. 2561 – 2564 
 

3.1 ปรัชญา (Philosophy)  
ส านักฯ มีปรัชญาที่ตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยา

ศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะความช านาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ
ไทย และภูมิภาค  

3.2 ปณิธาน (Determination)  
 ส านักฯ มีปณิธานที่ตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ มุ่งมั่นจัด
การศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

3.3 ค่านิยมองค์กร (Core values)  
“ร่วมกันสร้างช่ือเสียง ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
พัฒนาเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าอย่างมีคุณภาพ สังคมให้ความเช่ือถือ”  

3.4 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)  

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

3.5 อัตลักษณ์ (Identity)  
บัณฑิตเช่ียวชาญวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 “การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”  

3.7 วิสัยทัศน์  
ส านักฯ นั้นมุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ส าหรับ

นักศึกษาและบุคลากร เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้คือ เป็น
มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติช้ันน าที่มีทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีความเป็นสากล  คือ 
“ตอบสนองแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ For Your Information Learning 
Technology (ILT) Inspiration” 
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3.8 พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ          
ผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
โดยใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2. พัฒนางานระบบการให้บริการให้สอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการผ่านช่องทางที่เหมาะสม
ต่อผู้รับ บริการและสร้างส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้รับบริการและทั้งด้านการเรียนรู้ บริหาร
จัดการและการประสานงาน  

3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและจัดให้ส านักฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ มี
ความพร้อมในการให้บริการชุมชน และสังคม 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องไม่ละเมิดจริยธรรมอันดี
และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสามารถและความรู้สอดรับกับการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการ การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและการบริหารจัดการใน
ภาครัฐ 

6. พัฒนาระบบงานภายในให้สามารถให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ความโปร่งใส และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร  

 

3.8.1 ภารกิจที่หลักของส านักฯ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
- การให้บริการที่ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นพื้นฐาน (e-Services) ที่ทันสมัยและเป็นสากล 

ปัจจุบันส านักได้ริเร่ิมที่จะจัดท ามาตรฐาน ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library) ซ่ึงเป็นมาตรฐานด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับความนิยมในระดับ
สากล 

- ด าเนินการจัดหา ผลิตและพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการเรียนรู้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  

- พัฒนาและจัดหาระบบงาน ฐานข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการ  

- น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาด าเนิน งานเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการและเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงแหล่งทรัพยากร สารนิเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว  

- พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาค้นคว้า 
การวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ
บุคคลทั่วไป  

- ผลิตส่ือการศึกษา และพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล  
- บริการระบบเครือข่ายให้สามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนด้านการเรียนการ

สอนและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ  
- ก าหนดมาตรฐานและจัดหาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รวมทั้งส่ือและซอฟต์แวร์ เพื่อใช้สนับสนุนการ

เรียนการสอน และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ  
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- ให้บริการข้อมูลพื้นฐานผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และ
บุคคลภายนอก  

- ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
- สนับสนุนและสร้างผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านระบบ

สารสนเทศและการพัฒนาโปรแกรม 
 

3.9  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
1. การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and 

Information Literacy) และการน า ICT มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอน 
2. สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์

ความรู้ 
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน และส่ิงแวดล้อม 
5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการท างาน บนฐานสมรรถนะ

ของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของมหาวิทยาลัย 
 

3.10   เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑติ และความต้องการก าลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ 
2. มีงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม               

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3. ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
4. มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาส่ิงแวดล้อม           

ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการท างาน บนฐานสมรรถนะ

ของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร 
6. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างาน 

ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization) 
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3.11   กลยุทธ ์
 1   กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาด้วย ( 4S + 4D + 4P + SMILE) 
  ARIT PLAN      =     4S + 4D + 4P + SMILE 

                    4S (Strategy)                   สนับสนุนยุทธศาสตร์ 6 ด้านของมหาวิทยาลัย  

      4D (Digital)           ขับเคลื่อน Digital Economy ด้วย 4D (ดี) 

                      4P (Perspective  มุมมองในการพัฒนา 4 ด้าน 

                      SMILE    สร้างคุณค่า (Value Creation) 
 
การก าหนดกลยุทธ์และแผนในการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT 

PLAN) ด้วยนโยบาย [ 4S + 4D + 4P + SMILE ] เพื่อให้ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนและนโยบาย
ต่อไปนี ้

- สนับสนุน 6 ยุทธศาสตร์ (4S) 
- ขับเคล่ือนด้วย 4 ดี (4D) 
- ครอบคลุมทั้ง 4 มุมมอง (4P) 
- ด้วยค่านิยมหลัก SMILE 

4S (Strategy) – เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ                 
ทั้ง 6 ด้าน คือ 

- Strategy 1 :  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อ

รองรับยุทธศาสตร์ชาติ  

- Strategy 2 :  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมาย 

ของประเทศ 

- Strategy 3 :  การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 

- Strategy 4 :  การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของ 

ชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่ 

- Strategy 5 :  การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

- Strategy 6:  การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0  และ 

มหาวิทยาลัยในก ากับ 
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การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่ 

4D (Digital) – เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคล่ือนตามนโยบาลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
(Digital Economy) 

- D-Infrastructure : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ ดีและมีประสิทธิภาพ เช่น 
โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย เพื่อตอบสนองการให้บริการและการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

- D-Learning : พัฒนาและสนับสนุนระบบการเรียนการสอนและงานวิจัยให้ ดีและมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ IT มาช่วยพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ E-
Learning, การพัฒนา Content ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น Digital และสามารถเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางอินเตอร์เน็ตได้  

- D-Management : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ให้ ดีและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ระบบ ERP 
ระบบบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence : BI) ระบบ e-
Office 

- D-Services : พัฒนาระบบบริการให้ ดีและมีประสิทธิภาพ  เป็นมาตรฐานเพื่อ
ตอบสนองและสอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการ 

  
4P (Perspective) – มิติมุมมองในการบริหารจัดการและการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 

- มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective: P1) เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆเช่น
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การเพิ่มจ านวนของผู้รับบริการ  

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

- มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Perspective: P3) การ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อมใน
การให้บริการ  

- มุมมองด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgeting Perspective:  
P4) เกี่ยวข้องกับด้านการด าเนินการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
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SMILE – การสร้างคุณค่า (Value Creation) เพื่อความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและการ
พัฒนาในด้านต่างๆ จึงควรมีการก าหนดค่านิยมหลักในการท างาน (Core Value) ดังนี้ 

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

 
4 การสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 

การด าเนินการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นจะต้องสนับสนุนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2561 – 2564 ทั้ง 6 ด้าน                
(6 Strategy) 

เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ (Strategy) การด าเนินการ 
เป้าหมายลักที่ 1 
ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
และเพิ่ม
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิต
และพัฒนาก าลังคนด้าน
วิชาชีพ และเทคโนโลยี
ช้ันสูงเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการพัฒนาทักษะของนักศึกษา ส านักสนับสนุน
การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ส านักเป็นผู้ด าเนินการการจัดสอบ IC3 
เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยมีสัดส่วนผ่านมาตรฐานเกินร้อย
ละ 60  
 
สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการจัดหา
และบริการระบบการเรียนภาษาออนไลน์ การจัด
มุมบริการด้านภาษา ณ พื้นที่ช้ัน 2 อาคารวิทย
บริการ 
 
พัฒนาระบบ E-Learning เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและให้นักศึกษาสามารถทบทวน
บทเรียนย้อนหลังได้และรองรับการเข้าใช้งานผ่าน
อุปกรณ์ Mobile Device 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม 
เป้าหมายของประเทศ 

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
วิจัย ฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิงงานวิจัย การจัดมุม
บริการนักวิจัย ในพื้นที่ช้ัน 3 อาคารวิทยบริการ  
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เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ (Strategy) การด าเนินการ 
การพัฒนาการจัดท าวารสารวิชาการออนไลน์ โดย
ปัจจุบันมีการเผยแพร่จ านวน 4 วารสาร ที่เป็นการ
เผยแพร่ในระบบออนไลน์ 
 
การเผยแพร่งานวิจัยโดยระบบคลังปัญญาของ
มหาวิทยาลัย RMUTT Repository ซ่ึงปัจจุบันมี
ผลงานเผยแพร่และสืบค้นได้จาก Google Scholar 
มากกกว่า 1,300 ช้ินงาน   
 
พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยร่วมกับ สวพ. เพื่อ
ส่งเสริมการการบริหารจัดการและการท างานวิจัย
ของทั้งนักศึกษาและบุคลากร 
 
การจัดโครงการ One Text เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาต าราของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีหนังสือ 
เตรียมพร้อมจัดพิมพ์และจ าหน่าย 8 รายการ และ
ก าลังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบแก้ไข 27 
รายการ และสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าต ารา
เพิ่มข้ึน 
 

เป้าหมายหลักที่ 2 
เป็นที่พึ่งของสังคม 
ชุมชน เศรษฐกิจ
เมืองใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ความเป็นนานาชาติ 

การพัฒนาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านัก ให้มีความพร้อมและรองรับ
การให้บริการ  
 
การพัฒนาการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย 
Webometric ซ่ึงปัจจุบันอันดับของมหาวิทยาลัยดี
ขึ้น เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคล และมุ่งสู่
อันดับ 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 
จัดอบรมภาษาอังกฤษรวมกับ AUA เพื่อให้
นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสเรียนภาษาจาก
เจ้าของภาษาและมีมาตรฐานสากล 
 
สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการจัดหา
และบริการระบบการเรียนภาษาออนไลน์ ทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 
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เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ (Strategy) การด าเนินการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนา

งานบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืนของ 
ชุมชนและเศรษฐกิจเมือง
ใหม่ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ
การถ่ายโอนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ การ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนา
งานบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืนของ 
ชุมชนและเศรษฐกิจเมือง
ใหม่ 
 

การขยายบริการด้านต่างเช่น อาคารเรียนรวม ซ่ึง
เน้นการบริหารจัดการโดยส่วนกลางและการใช้
ทรัพยากรร่วมกันของทุกคณะ 
 
การพัฒนา SMART CLASSROOM รองรับการ
จัดการเรียนการสอนและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ให้กับคณะและหน่วยงานต่างๆ 
 
การจัดห้อง DISCUSSION ROOM เพื่อรองรับการ
ใช้งานของนักศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการเรียนรู้ร่วมกัน โดยในปีที่
ผ่านมามีการใช้งานจากนักศึกษากว่า 97,000 คร้ัง  
 

เป้าหมายหลักที่ 3 
บริหารจัดการ
องค์กรเพื่อการ
พัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ศักยภาพองค์กรรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย 4.0  และ
มหาวิทยาลัยในก ากับ  

การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ รองรับการ
ให้บริการกับผู้ใช้บริการ  
 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
กลาง(INFORMATION CENTER) ของมหาวิทยาลัย  
และการเช่ือมต่อระบบงานต่างๆเช่น ERP BI เพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารใน
อนาคต 
 
พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 
พัฒนาระบบ e-Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและลดการใช้กระดาษ (Paperless) 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ  
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5 การขบัเคลื่อนตามนโยบายระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล Digital Economy (4D) 

การด าเนินการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องขับเคล่ือนนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศด้วยเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) โดยก าหนดเป็นแผนการ
ด าเนินการ 4 ด้าน (4D) ดังนี้ 

นโยบายการขบัเคลื่อน 4D (4 ดี) การด าเนินการ 
D-Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ ดีและมีประสิทธิภาพ เช่น 

โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย เพื่อตอบสนองการให้บริการและ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

D-Learning พัฒนาและสนับสนุนระบบการเรียนการสอนและงานวิจัยให้ ดี
และมีประสิทธิภาพ โดยใช้ IT มาช่วยพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบ E-Learning, การพัฒนา Content ให้
อยู่ในรูปแบบที่เป็น Digital และสามารถเผยแพร่ผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ตได้ 
 

D-Management พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ให้ ดีและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบฐานข้อมูลต่างๆ ระบบ ERP ระบบบูรณา
การฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence : BI) 
ระบบ e-Office 
 

D-Service พัฒนาระบบบริการให้ ดีและมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเพื่อ
ตอบสนองและสอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 

 

6 การบริหารจัดการด้วยมมุมองในการพัฒนา (4P) 

รูปแบบของการด าเนินการขององค์กรในปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะพบปัญหาคือ การขาดห่วงโซ่
นโยบาย(Policy Chain) ที่มีความฝัน วิสัยทัศน์ แต่ขาดการผลักดันให้นโยบายเกิดผลสัมฤทธิในทางปฏิบัติ 
จึงควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนการด าเนินการ เพื่อใช้ส าหรับตรวจสอบ ควบคุมการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัยฯและองค์กรอื่นๆ เช่น กพร.สมศ.และเป็นประโยชน์ในการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงานขององค์กรเองเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบดังกล่าวจึงประยุกต์ใช้มอง
ตามรูปแบบของ Balance Scorecard ในการบริหารจัดการอย่างรอบด้านดังนี้ 
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- มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective: P1) เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆเช่นความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ การเพิ่มจ านวนของผู้รับบริการ  

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

- มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Perspective: P3) การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการให้บริการ  

- มุมมองด้านการเงินและงบประมาณ (Financial and Budgeting Perspective: P4) 
เกี่ยวข้องกับด้านการด าเนินการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

มุมมองในการพัฒนา 4P แนวทางการพัฒนาภายในส านักฯ 

P1: มุมมองด้านผู้รับบริการ 
(Customer Perspective ) 

1. การพัฒนาระบบให้บริการ ให้สอดรับกับความต้องการของ
ผู้รับบริการทางวิชาการ มีช่องทางที่เหมาะสมและเพียงพอ  การ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการทุกฝ่าย  

2. การสังเกตและการเฝ้าดู แนวโน้มของผู้ใช้บริการ ว่ามีการเพิ่มขึ้น
หรือลดลงและวิเคราะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 

3. การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ มีการตอบสนองอย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นระบบ  

P2 : มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน(Internal Process 
Perspective) 

1. การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเชิงวิชาการที่เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ 

2. การบริการคณาจารย์  บุคลากร  โดยการจัดหาอุปกรณ์และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการท างาน ในด้านของ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ การเข้าถึงระบบ การใช้งาน ความเช่ือมั่นต่อระบบงาน  

3. การประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานเป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการ โดยการน าเสนอข่าวสารต่อการ
พัฒนาเป็นระยะๆในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสาธารณชน 

4. การพัฒนาระบบงานภายในให้ สามารถด า เนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีแนวทางการด าเนินการเช่น 
 มีการก าหนดมาตรฐานงานบริการ เคาท์เตอร์บริการ เพื่อสร้าง

ความเข้าใจลดข้อขัดแย้งต่างๆ 
 การลดขั้นตอนในการให้บริการต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาการรอ

คอย และสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้รับบริการ ทั้ง 
คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 การบริหารจัดการโครงการโดยมีแผนปฏิบัติการที่แน่ชัด การ
ก าหนดระยะเวลา ทรัพยากร  

 การพัฒนากฎหมายระเบียบที่เหมาะสมในการด าเนินการ การ
ปรับปรุงระเบียบที่ล้าสมัยต่างๆ เพื่อให้ทันต่อการให้บริการ  

 การบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ให้พร้อมใช้งาน 
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มุมมองในการพัฒนา 4P แนวทางการพัฒนาภายในส านักฯ 

5. ลดเวลาการจัดซื้อหนังสือ และทรัพยากรสื่อต่างๆเข้าห้องสมุด  การ
จัดหาฐานข้อมมูลงานวิจัย ให้ทันและตรงกับความต้องการ 

6. ปรับปรุงระเบียบขั้นตอน การยืม-คืนหนังสือ และทรัพยากรส่ือ ขยาย
เวลาและจ านวนของการยืม-คืน 

7. การขยายเวลาการให้บริการอย่างเหมาะสมการบริการนักศึกษาใน
การใช้งานระบบต่างๆ เช่น ห้องสมุด การบริการคอมพิวเตอร์ 
Internet Zone ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานหลังเลิก
เรียน   

8. พัฒนาระบบการจัดการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อรองรับการจัดอบรม 
ภายในและภายนอก เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการฝึกอบรมและบริการวิชาการ 

การขยายพื้นที่ WiFi Zone เพื่อรองรับการใช้งานนอกเวลา 

P3 :มุมมองด้านการพัฒนา
องค์กร(Learning and 
Growth Perspective) 

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

2. ปรับทัศนคติของบุคลากรในส านักฯพร้อมรับการเปล่ียนแปลง
ทางด้านสังคมและการบริหารจัดการในภาครัฐ และมีจิตส านึกและ
ทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ  

3. การพัฒนาทักษะของผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้าแผนกงาน 
ให้มี EQ จิตสาธารณะ มีความรู้ด้านภาษา มีความสามารถในการ
ประสานงาน การน าทีม การบริหารจัดการโครงการ 

4. การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งรูปแบบต่างๆ และมีการ
ผสมผสานการฝึกอบรมแบบต่างๆ อบรมในหลักสูตรปกติ เน้นการ
บรรยายและการฝึกปฎิบัติ การใช้ส่ือการฝึกอบรมแบบต่างๆ 

5. การพัฒนาบุคลากรแบบ นอกเหนือจาการฝึกอบรม (NON-
Training) เน้นการพัฒนาทักษะ การประสานงาน การน าทีมงานใน
หลายรูปแบบเช่น  
 Job Shadow 
 Cross Function 
 Coaching & Consulting Clinic 
 ระบบพี่เล้ียง (Mentoring) 

6. สร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม (TEAM WORK) โดยการมีส่วน
ร่วมของทั้ ง ฝ่ายบ ริหาร (Top-Down) และระดับปฏิบัติ การ 
(Bottom- Up) ในการด าเนินการให้บรรลุภารกิจ 

7. ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบและ
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มุมมองในการพัฒนา 4P แนวทางการพัฒนาภายในส านักฯ 

การถ่ายทอดความรู้ไปยังเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นระบบ เพื่อการ
พัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน  

8. สร้างแรงจูงใจในการท างานภายในส านักฯ การจัดสวัสดิการและ
ค่าตอบแทน ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เหมาะสมเช่น รายได้จาก
โครงการบริการสังคมฯต่างๆ การจัดทัศนศึกษา กิจกรรมเกี่ยวกับ
สุขภาพและนันทนาการ 

P4 :มุมมองด้านการเงินและ
งบประมาณ(Financial and 
Budgeting Perspective) 

1. การบริหารงบประมาณอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงประสิทธิผลของ
การใช้งบประมาณ ประหยัด และคุ้มค่า 

2. มีกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดหา ทรัพยากรที่มีคุณภาพ และประหยัด
งบประมาณ โดยวิธีการต่างๆ เช่น การเปรียบเทียบราคา แหล่ง
จ าหน่ายสินค้า การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการจัดซ้ือ การจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม (Green 
Procurement) 

3. ลดการใช้กระดาษและวัสดุสิ้นเปลืองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุน 

4. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในส านักและอาคารที่ให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้
พลังงาน 

5. การหารายได้จากงานบริการวิชาการ เพื่อใช้ในการสนับสนุน การ
ด าเนินงานและสร้างรายได้ให้กับบุคลากร 

 

1. การสร้างคุณค่า (Value Creation) ด้วย SMILE 

ภารกิจหลักของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ การบริการของส านักฯมีความเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการโดยตรงซ่ึงมีผลต่อความพึงพอใจและการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ด้วย จึงควรมีการก าหนดค่านิยมหลักในการท างาน (Core Value) เพื่อความเข้าใจใน
บทบาท และภาพลักษณ์ การส่ือสารองค์กร ที่มีความสอดคล้องกัน 

SMILE 
 S (Service)    :   จิตใจบริการ 
 M (Modern)    :   ทันสมัย มองไปข้างหน้า 
 I (Innovation)  :   สร้างนวัตกรรม 
 L (Learning)   :   เรียนรู้อยู่เสมอ 
 E (Ethics)   :   คิดดี ท าดี พูดดี มีจริยธรรม 
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3.12  กลวิธี/กลวิธีมาตรการ 
  

1. จัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐานด้าน IT  
2. จัดอบรมและสอบมาตรฐาน IC3 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศ ส าหรับงานสหกิจศึกษาและการฝังตัวของอาจารย์  
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
5. สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างทักษะให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน         

โดยสามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 
6. พัฒนาให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสภาพแวดล้อมรองรับการใช้งานและการค้นคว้า             

ที่สมบูรณ์  
7. พัฒนาส่วนให้บริการ รองรับการขยายการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
8. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อรองรับการเรียนการสอน เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์         

(e-book) ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นเพื่อรองรับการใช้งานของอาจารย์และนักศึกษา 
9. จัดหาหนังสือและทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการให้บริการ 
10. จัดมุมหนังสือเฉพาะทางเน้นการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางด้าน Cluster เช่น พลังงาน 

อาหาร แฟชั่น-ส่ิงทอ และ ICT 
11. ส่งเสริมรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การใช้บทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ร่วมกับการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะและการลง
เมือปฏิบัติในห้องเรียน 

12. สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยการจัดบริการสนับสนุน            
ให้คณาจารย์สามารถพัฒนาบทเรียนด้วยตนเอง  

13. สนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการให้บริการ       
การเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรสารนิเทศร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

14. จัดตั้ง Professional Center เพื่อรองรับการด าเนินภารกิจ การพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ  
15. พัฒนานักศึกษา โดยให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ด้าน ICT            

การปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ (ระดับต้น) การใช้คอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูล ฯลฯ  
16. การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ (ระดับกลาง) เช่น หลักสูตร

ทางด้านการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
17. พัฒนาทักษะการใช้ ICT การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่มืออาชีพ  
18. การจัดสอบมาตรฐานการใช้งานด้าน ICT และภาษา ที่ได้รับการยอมรับส าหรับนักศึกษา 
19. การพัฒนาทักษะ การท างานในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพี่อสร้าง

โอกาสก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะการน าเสนองาน การท างาน
ร่วมกัน การเขียนรายงาน และการเขียนจดหมายสมัครงาน ฯลฯ  
 

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

มหาวิทยาลัย โดยการท าความเข้าใจและก าหนดทิศทางร่วมกัน  
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี 
1. เพิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
3. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานด้านวิชาการ 
4. จัดท า Activities Transcript ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
5. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษาประสบ

ความส าเร็จในการศึกษา 
6. จัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกและสวัสดิการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
7. เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง และสนับสนุนคนที่มีความประพฤติดีด้วยการให้ทุนความประพฤติดี          

หรือเรียนดี 
8. พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการประสานประโยชน์              

มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม  
9. สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า และการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของ

มหาวิทยาลัย 
 

กลยุทธ์ที ่4  พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 
1. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนบุคลากรกับต่างประเทศในด้านต่างๆ  เช่น Visiting Professor 

นักวิจัย อาสาสมัคร 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การแลกเปล่ียนนักศึกษา การฝึกอบรมระยะส้ัน 

การเทียบโอน หลักสูตร Joint Degree เพื่อนักศึกษาต่างชาติ 
3. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรม ส่ือการ

เรียนรู้ การใช้ส่ือ e-Learning 
4. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียน ฝึกอบรมต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน          

เพื่อความเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ 
6. น าประเด็นการประเมินเพื่อการจัดอันดับ Ranking มาศึกษาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทาง        

ที่เหมาะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้ามาท ากิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
8. ปรับปรุงระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่บริการ 

One Network Environments 
9. ปรับปรุงอาคาร หอพัก ที่พัก โรงแรมให้มีความเหมาะสมกับการรับรอง นักศึกษา 

ผู้เช่ียวชาญ ชาวต่างชาติ 
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10. จัดอบรมด้านภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันสอนภาษา AUA เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากร
ให้มีศักยภาพด้านภาษาที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 

11. จัดฝึกอบรมด้านภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
12. จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการท างานและวัฒนธรรมต่างชาติ กับองค์กรนานาชาติ 

รองรับการท างานในยุคที่มีการเปิดเสรีด้านการค้า และการท างาน 
 

กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน 
สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ  

   

1. พัฒนาคลินิกนักวิจัยเพื่อให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการท าวิจัย  
2. พัฒนาคลินิกเทคโนโลยีให้เช่ือมโยงกับภาคประกอบการ ชุมชน และน าปัญหาใช้ในการวิจัย 

และสร้างนวัตกรรม ให้ตรงกับความต้องการ 
3. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดระบบการช่วยเหลือและให้

ค าปรึกษา 
4. ส่งเสริมการจัดท าวารสารวิชาการทุก CLUSTER หลักโดยทุกวารสารต้องได้มาตรฐาน TCI 
5. สนับสนุนการการพัฒนาและต่อยอด โครงงานของนักศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

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

จัดเก็บรวบรวมเป็นคลังปัญญา คลังสมองของมหาวิทยาลัย 
8. สร้างระบบการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจากผลการด าเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
9. จัดหาฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย (Reference Database) เพื่อรองรับการจัดการศึกษา การ

วิจัยในรูปแบบ Cluster  
10. พัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้งานสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
11. พัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบ e-Research โดยพัฒนาระบบการจัดเก็บและเผยแพร่

ผลงานวิจัยผ่านอินเทอร์เน็ต 
 

กลยุทธ์ที่ 6 ลดความเลื่อมล้ าในสังคมด้วยการให้การบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. การจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น            
สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐและเอกชน 
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2. สร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ พัฒนาศักยภาพ
ของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า และเพิ่มความมั่ง
คั่ง มั่นคงให้กับชุมชน ด้วยการบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

4. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์  ที่สนับสนุนความคล่องตัวในการบริหารงาน

วิชาการ 
6. การสร้างคุณค่าการบริการวิชาการกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก จัดให้ส านักฯ เป็นแหล่ง

เรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเข้ามาใช้บริการ 
7. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม ด าเนินโครงการจัดฝึกอบรมและให้บริการ

อย่างต่อเนื่อง 
8. จัดอบรมให้กับศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถตามเทคโนโลยีที่เปล่ียนไป 
9. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า และสถานประกอบการเพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 
10. สร้างความพร้อมในการให้บริการชุมชนและสังคม ขยายสาขาความเช่ียวชาญและการเป็นที่

ปรึกษา ประเภท A ในสาขาเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. สามารถสร้างรายได้จากการบริการวิชาการให้แก่ส านักฯ และมหาวิทยาลัยจากการเป็นที่

ปรึกษา  
 

กลยุทธ์ที่ 7 สร้างระบบและกลไกการท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุน
การเผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน 

 

1. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตส านึก การอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

2. พัฒนาด้วยทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green University 
3. อนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน  
4. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องไม่ละเมิดจริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจน

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
6. มีระบบตรวจสอบและป้องกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ 
7. ส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์บัว มทร.ธัญบุรี ด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้

สาย การปรับปรุงเว็บไซต์ การแปลเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อการ เผยแพร่ใน         
ระดับสากล 

8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ในเทศกาลต่างๆ ของหน่วยงาน นักศึกษา ชมรมต่างๆ  
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กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 
1. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล 

Individual Development Plan และสนับสนุนรางวัลให้กับผู้ท าผลงานทางวิชาการ 
2. พัฒนาระบบ Successor Plan 
3. พัฒนาระบบอาจารย์สมทบจากผู้เช่ียวชาญภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดึงดูดผู้มี

ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพเข้าสู่อาชีพอาจารย์ 
4. พัฒนาบุคลากรและหมุนเวียน (Rotate) ต าแหน่งตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

บุคลากรสายสนับสนุน 
5. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้น า เพื่อเตรียมสร้างบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถใน

การบริหารจัดการ 
6. สนับสนุนการสร้างภาวะผู้น า และสร้างเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย          

ให้สามารถพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยและการบริหารวิชาการในระดับมาตรฐานสากล 
7. สร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการท างาน 
8. สร้างมาตรฐานการใช้ ICT ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (IT Road Map) โดยการให้ความรู้

และการจัดสอบมาตรฐานการใช้งานด้าน ICT และภาษาที่ได้รับการยอมรับส าหรับบุคลากร 
9. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ความสามารถสอดรับกับการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ การให้บริการ การเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมและการบริหารจัดการในภาครัฐ 
โดยการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเน้นหลักสูตรระดับสูงเพิ่มขึ้น 
เช่น  

-  การใช้ Ms Outlook เพื่อการส่ือสารภายในองค์กร  
-  การใช้ Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
-  การใช้ BI (Business Intelligent) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการบริหาร 
-  การน าเสนองาน (Presentation) อย่างมืออาชีพ  
-  การเขียนภาพและผังข้อมูลด้วย MS VISIO 
-  การบริหารโครงการด้วย MS Project 
-  การใช้โปรแกรมเพื่อการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
-  การคิดอย่างเป็นระบบและการเขียนผังความคิด Mind Map  

10. พัฒนาศักยภาพการใช้งานระบบงานต่างๆ เช่น ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร 
(ERP) ระบบการวางแผน (BPM) การส่ือสารภายในองค์กร (MS Outlook) การสืบค้นข้อมูล 
และโปรแกรมที่ใช้กับระบบงานอื่นๆ โดยใช้การอบรมแบบปกติ การเรียนรู้ระหว่างการ
ปฏิบัติงาน (On-job Training) และการให้ค าปรึกษา การแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ  

11. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ส าหรับบุคลากรเพื่อการท างาน เช่น การจัดหาหนังสือเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ เช่น                  
e-Learningม e-Training และ วีดีทัศน์  

 

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management 
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน 
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2. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยการจัดท าศูนย์บริการข้อมูล

กลาง Information Center 
4. พัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในส านักฯ ให้เป็นหน่วยงานที่มี ชีวิต มีบรรยากาศความเป็น             

Hands On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 
5. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. จัดตั้งศูนย์ผลิตต าราวิชาการและส่ือการเรียนการสอน 
7. พัฒนาแผนแม่บททางกายภาพเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
8. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่าระดับสากล  
9. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
10. จัดตั้ง Information Center เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของระบบต่างๆ สร้างความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายในเพื่อพัฒนาระบบต่างๆ และเช่ือมโยงระบบเพื่อการแลกเปล่ียน
ข้อมูลของระบบงานต่างๆ  

11. พัฒนาระบบงานภายในให้สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ MIS รองรับ
การบริหารจัดการ และใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการ
บริหารจัดการให้กับผู้บริหารทราบในแต่ละระดับ เช่น กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย CEO 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

12. สนับสนุนการพัฒนาระบบการว่างแผนทรัพยากรในองค์กร (ERP : Enterprise Resource 
Planning) ร่วมกับกองคลัง 

13. สนับสนุนการพัฒนาระบบ BPM ร่วมกับกองแผนงาน 
14. สนับสนุนการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา ร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
15. ส่งเสริมการใช้ระบบ Internet MS Outlook ระบบ e-Document 
16. การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสร้างมาตรฐานในการ

ให้บริการ มีความโปร่งใส และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
17. สนับสนุนการเรียนรู้ที่ปราศจากพรมแดน (Learning without Boundary) และแนวคิด

เร่ืองเทคโนโลยีทุกที่ (Ubiquitous Technology) โดยการขยายระบบเครือข่าย แบบมีสาย
และไร้สายเพื่อรองรับการขยายการให้บริการไปยังพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

18. การให้ความส าคัญกับการเข้าถึง (Accessibility) และการเช่ือมต่อ (Connectivity) โดย
พัฒนาเครือข่ายที่รองรับการเช่ือมต่อจากภายนอกและเตรียมการรองรับการเช่ือมเครือข่าย
ส่วนบุคคล ของนักศึกษา และบุคลากรโดยการขยายระบบ VPN ให้รองรับการใช้งานที่
เพิ่มข้ึนและมีความปลอดภัยสูงขึ้น  

19. สร้างเสถียรภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นและสามารถรองรับการใช้งานที่
สูงขึ้นได้ 
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20. การน าเทคโนโลยีที่แตกต่างมารวมกันเพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้น (Convergence)  
21. พัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Security)  
22. พัฒนาระบบส ารองเพื่อรองรับการเกิดเหตุฉุกเฉิน และแผนการด าเนินงานเพื่อความต่อเนื่อง 

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

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

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

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

26. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น Website Intranet, e-mail 
27. พัฒนาระบบที่สนับสนุนการบริหารจัดการ MIS, ERP, EIS, DSS เพื่อรองรับการเสนอข้อมูล

เพื่อการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร 
28. การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้มีความเช่ือมโยงภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการสืบค้น

และการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
29. การจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้

โปรแกรม Open Source ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ 
30. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and 

Information Literacy) 
31. พัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อสอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งด้านการเรียนรู้ 

การบริหารจัดการ การประสานงาน การพัฒนาพื้นที่ให้บริการเช่น อาคารวิทยบริการ 
ศูนย์บริการความรู้ แหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน การให้บริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 

32. พัฒนาระบบ Call Center ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการติดต่อประสานงาน ระหว่าง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการใช้ส่ือต่างๆ เช่น โทรศัพท์ web board, Social 
Network และส่ืออื่นๆ ซ่ึงต้องสร้างความเข้าใจในการใช้งานให้กับบุคลากรทุกระดับ            
ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบ CRM (Customer 
Relationship Management) ในอนาคต 

33. การให้บริการทางวิชาการ และการบริหารจัดการในระบบออนไลน์  ( e-Service 
Orientation) พัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดอบรมและบริการวิชาการ 
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34. การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการโดยใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
เช่น การจัดกาความเส่ียงด้านการบริหารจัดการระบบ ICT โดยใช้มาตรฐานสากลมาเป็น
แนวทาง (ISO 20000, ITIL)  

35. การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมโดย พัฒนาให้ส านักฯ เป็น Green office/Green 
Building เพื่อลดการใช้พลังงาน การปล่อยมลภาวะ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อม 

36. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดการใช้พลังงานและกระดาษ เช่น  
- ลดการใช้กระดาษโดยใช้ การส่งจดหมายและจัดเก็บเอกสารด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์   
- ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางการประชุม โดยการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการ  

37. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน 
38. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
39. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยการจัดท าศูนย์บริการข้อมูล

กลาง Information Center 
40. พัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในส านักฯ ให้เป็นหน่วยงานที่มีชีวิต มีบรรยากาศความเป็น Hands 

On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน 
41. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
42. จัดตั้งศูนย์ผลิตต าราวิชาการและส่ือการเรียนการสอน 
43. พัฒนาแผนแม่บททางกายภาพเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
44. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่าระดับสากล  
45. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
46. จัดตั้ง Information Center เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของระบบต่างๆ สร้างความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภายในเพื่อพัฒนาระบบต่างๆ และเช่ือมโยงระบบเพื่อการแลกเปล่ียน
ข้อมูลของระบบงานต่างๆ  

47. พัฒนาระบบงานภายในให้สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ MIS รองรับ
การบริหารจัดการ และใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและมีการรายงานข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการ
บริหารจัดการให้กับผู้บริหารทราบในแต่ละระดับ เช่น กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย CEO 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

48. สนับสนุนการพัฒนาระบบการว่างแผนทรัพยากรในองค์กร (ERP : Enterprise Resource 
Planning) ร่วมกับกองคลัง 

49. สนับสนุนการพัฒนาระบบ BPM ร่วมกับกองแผนงาน 
50. สนับสนุนการพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา ร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
51. ส่งเสริมการใช้ระบบ Internet MS Outlook ระบบ e-Document 
52. การเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสร้างมาตรฐานในการ

ให้บริการ มีความโปร่งใส และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
53. สนับสนุนการเรียนรู้ที่ปราศจากพรมแดน (Learning without Boundary) และแนวคิด

เร่ืองเทคโนโลยีทุกที่ (Ubiquitous Technology) โดยการขยายระบบเครือข่าย แบบมีสาย
และไร้สายเพื่อรองรับการขยายการให้บริการไปยังพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
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54. การให้ความส าคัญกับการเข้าถึง (Accessibility) และการเช่ือมต่อ (Connectivity) โดย
พัฒนาเครือข่ายที่รองรับการเช่ือมต่อจากภายนอกและเตรียมการรองรับการเช่ือมเครือข่าย
ส่วนบุคคล ของนักศึกษา และบุคลากรโดยการขยายระบบ VPN ให้รองรับการใช้งานที่
เพิ่มข้ึนและมีความปลอดภัยสูงขึ้น  

55. สร้างเสถียรภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สูงขึ้นและสามารถรองรับการใช้งานที่
สูงขึ้นได้ 

56. การน าเทคโนโลยีที่แตกต่างมารวมกันเพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้น (Convergence)  
57. พัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Security)  
58. พัฒนาระบบส ารองเพื่อรองรับการเกิดเหตุฉุกเฉิน และแผนการด าเนินงานเพื่อความต่อเนื่อง 

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

59. พัฒนามาตรฐานของเว็บไซต์ของหน่วยงาน โครงการต่างๆ ให้มีข้อมูลที่เหมาะสมต่อการเข้า
ใช้งาน โดยการรวบรวมความต้องของผู้ใช้งาน ให้มีช่องทางการเข้าใช้งานให้เหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย เช่น นึกศึกษา คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ศิษย์เก่า สถานประกอบการ การ
สมัครงาน/หางาน การบริการทางวิชาการแก่สังคม ฝึกอบรม  

60. พัฒนาระบบการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การใช้ส่ือออนไลน์ ระบบห้องสมุด ระบบ
สืบค้นข้อมูล e-Book, Union Catalog, e-Learning 

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

62. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น Website Intranet, e-mail 
63. พัฒนาระบบที่สนับสนุนการบริหารจัดการ MIS, ERP, EIS, DSS เพื่อรองรับการเสนอข้อมูล

เพื่อการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร 
64. การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้มีความเช่ือมโยงภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการสืบค้น

และการใช้ข้อมูลร่วมกัน 
65. การจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้

โปรแกรม Open Source ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ 
66. การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and 

Information Literacy) 
67. พัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อสอดรับกับความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งด้านการเรียนรู้ 

การบริหารจัดการ การประสานงาน การพัฒนาพื้นที่ให้บริการเช่น อาคารวิทยบริการ 
ศูนย์บริการความรู้ แหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน การให้บริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 

68. พัฒนาระบบ Call Center ของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการติดต่อประสานงาน ระหว่าง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการใช้ส่ือต่างๆ เช่น โทรศัพท์ web board, Social 
Network และส่ืออื่นๆ ซ่ึงต้องสร้างความเข้าใจในการใช้งานให้กับบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่
ผู้บ ริหารจนถึงระดับ ผู้ปฏิบัติ งาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบ CRM (Customer 
Relationship Management) ในอนาคต 

69. การให้บริการทางวิชาการ และการบริหารจัดการในระบบออนไลน์  ( e-Service 
Orientation) พัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดอบรมและบริการวิชาการ 
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70. การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการโดยใช้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
เช่น การจัดกาความเส่ียงด้านการบริหารจัดการระบบ ICT โดยใช้มาตรฐานสากลมาเป็น
แนวทาง (ISO 20000, ITIL)  

71. การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมโดย พัฒนาให้ส านักฯ เป็น Green office/Green 
Building เพื่อลดการใช้พลังงาน การปล่อยมลภาวะ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อม 

72. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดการใช้พลังงานและกระดาษ เช่น  
- ลดการใช้กระดาษโดยใช้ การส่งจดหมายและจัดเก็บเอกสารด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์   
- ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางการประชุม โดยการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการ

ประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย 
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3.12  สรุปความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิสัยทัศน ์ ตอบสนองแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ “For Your Information Learning Technology (ILT) Inspiration” 

พันธกิจ 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการโดย
ใชม้าตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

2. พัฒนาระบบการให้บริการให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
โดยใช้มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและจัดให้ส านักฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในการให้บริการชุมชน และสังคม 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องไม่ละเมิดจริยธรรมอันดีและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. .พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสามารถและความรู้สอดรับกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและการบริหารจัดการในภาครัฐ 
6. พัฒนาระบบงานภายในให้สามารถให้บริการทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

เป้าหมาย
หลัก (มทร.) 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

2. เป็นท่ีพ่ึงของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม่ 3. บริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
(มทร.) 

1. การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านวิชาชีพ และ
เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  

2. การพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรม เป้าหมายของ
ประเทศ  

 3. การพัฒนาความเป็น
นานาชาติ 

4. การพัฒนางานบริการ
วิชาการเพ่ือตอบสนอง
คุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืนของ
ชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่ 

5. การอนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการ
เป็นมหาวิทยาลัย 4.0  และมหาวทิยาลัย
ในก ากับ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

1. การพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Computer and 
Information Literacy) 
และการน า ICT มาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนการ
สอน 

2. สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์และช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 3. ส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ  

4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐาน
องค์ความรู้ 

5..การอนุรักษ์ สร้างสรรค์
ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

6.1 บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้า
ในอาชีพ มีความสุขในการท างาน บนฐาน
สมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร 
6.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลและการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์ 1. บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถ สอดคล้อง

2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ท่ี

3. พัฒนาสู่ความเป็นสากล 
(Internationalization) 

4. ชุมชนและสังคมได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดับ

5.การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

6.1 การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ 
เพ่ือรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อม 
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วิสัยทัศน ์ ตอบสนองแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ “For Your Information Learning Technology (ILT) Inspiration” 

กับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ” และมี
คุณภาพตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็น
ท่ียอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

ความเข้มแข็ง และสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ท่ี
บูรณาการกับการเรียนการ
สอน กิจกรรมนักศึกษา และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน   

ในการเป็นผู้น า 
6.2 มีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพควบคู่กับ
การสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างาน
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance 
organization) 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาความสามารถด้าน ICT 
โดยจัดทดสอบทักษะด้าน ICT 
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
2 ส่งเสริมความร่วมมือกับภาค
การผลิต สถาบันการศึกษา 
องค์กรของรัฐ และเอกชน 
 

2. สนับสนุนการพัฒนา
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
สถานประกอบการ ชุมชน 
สังคม และมีส่วนในการพัฒนา
ประเทศ  

3.1 พัฒนาบัณฑิตให้เป็น
คนเก่งและเป็นคนดี 
3.2 พัฒนาสู่ความเป็น
สากล 
(Internationalization) 
 

4. ลดความเลื่อมล้ าในสังคม
ด้วยการให้การบริการทาง
วิชาการแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5. สร้างระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ บูรณา
การกับการเรียนการสอน 
กิจกรรมนักศึกษา และ
สนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรม
ต่อสาธารณชน 

6.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : 

Modern Management 
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บทท่ี 4 
การแปลงแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี ไปสู่การปฏิบัต ิ

 

การประสานงานของทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากร และส่วนงานในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการตัวช้ีวัด  แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี พ.ศ.2561-2560 ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกัน 

4.1    การแปลงแผนปฏิบัตริาชการ 4 ป ีไปสู่การปฏิบัติ 

4.1.1 แนวทางการด าเนินงาน 

การด าเนินการแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สู่การปฏิบัตินั้น ส านักฯ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการทั้งในระยะปานกลาง และระยะสั้น เพื่อให้
เกิดการถ่ายทอดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานในรูปของโครงการและกิจกรรมตลอดมา 
กล่าวคือ มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นตัววัดผลการ
ด าเนินงานของส านักฯ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ส่วนงานภายในได้มีส่วนร่วมและเสนอโครงการและกิจกรรมที่จะช่วย
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของส านักฯ ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถท าให้
การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 เพื่อให้การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ไปสู่การปฏิบัติ  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังที่ก าหนด
ไว้ในส่วนที่ผ่านมาให้สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงได้ก าหนดแนวทางด้วย โครงการ/
กิจกรรม ตามกลวิธี/มาตรการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังรายละเอียดดังนี้ 
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4.2 ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้ วัด โครงการ/กิจกรรม  ประมาณ
การงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
โครงการ/
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

รวมทุกภารกิจ 48 58 30,774,405 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Computer and Information Literacy) และการน า ICT มาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนการสอน 

 

 

7 9 6,496,250 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

 

 

5 9 1,910,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

6 1 18,055,334 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้ 

17 14 200,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และส่ิงแวดล้อม 

- - - 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
  6.1  การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี   
        คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้น า 
 6.2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ   
       การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย 

 

4 

9 

 

2 

23 

 

200,000 

4,062,821 
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 4.3  ความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พันธกจิ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ดั หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 2561 2562 2563 2564   2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (มทร.) 

1.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานให้
สามารถ
ตอบสนองต่อ
การให้บริการที่
เหมาะสมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
ผ่านโครงสร้าง
พื้นฐานทางดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
ตรวจสอบและ
ก ากับการ
บริหารจดัการ
โดยใช้มาตรฐาน
ที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 1

การพัฒนา
นักศึกษาและ
บุคลากรให้มี
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Computer 
and 
Information 
Literacy) การน า 
ICT มาใช้เป็น
เครื่องมือในการ
เรียนการสอน 

บัณฑติมีความรู้
ความสามารถ 
สอดคล้องกับอตั
ลักษณ์ “บัณฑติ
นักปฏิบัติมือ
อาชีพ” และมี
คุณภาพตาม
คุณลกัษณะ
บัณฑติที่พึง
ประสงค ์

1. * ร้อยละของ
นักศึกษามศีักยภาพ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตาม
มาตรฐาน IC3 (คิด
จากนกัศกึษาที่
ลงทะเบียนเรียน
และสอบผ่าน
Certificate) 

ร้อยละ  50 60 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 1. พัฒนา
ความสามารถดา้น 
ICT โดยจดั
ทดสอบทักษะด้าน 
ICT ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

1. ร้อยละของ
นักศึกษามศีักยภาพ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตาม
มาตรฐาน IC3 (คิด
จากนกัศกึษาที่
ลงทะเบียนเรียน
และสอบผ่าน 
Certificate) 

50 60 70 80 1. โครงการ
อบรม 
Computer 
Literacy IC3 
Camp (GS5) 
20 รุ่น 

2. *คา่เฉลี่ยความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของ
การเรียนรู ้
(ห้องสมดุรวม, 
ห้องสมดุคณะ, 
Work Space, Fab. 
Lab., Innovative 
Zone, ห้องเรียน, 
ห้องปฏิบตัิการ 
ฯลฯ)   

ร้อยละ  80 82 84 85 2. สร้างสภาพ 
แวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

2. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษา
ด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของ
การเรียนรู ้
(ห้องสมดุรวม, 
ห้องสมดุคณะ, 
Work Space, 
Fab. Lab., 
Innovative Zone, 
ห้องเรียน, 
ห้องปฏิบตัิการ 
ฯลฯ) 

80 82 84 85 2.จัดท าแบบ
ส ารวจความ
พึงพอใจ
ผูใ้ช้บริการ  
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พันธกจิ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ดั หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 2561 2562 2563 2564   2561 2562 2563 2564 

   3. จ านวนบคุลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คน 200 210 220 230 พัฒนาความ 
สามารถด้าน ICT 
โดยจดัทดสอบ
ทักษะด้าน ICT 
ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
 

3. จ านวนบคุลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

200 210 220 230 ชดุฝึกฝน
เตรียมความ
พร้อม G-
metrix 
 

4. ร้อยละของ
บุคลากรทีส่อบผา่น
มาตรฐานการใช้งาน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คน  50 55 60 65 4. ร้อยละของ
บุคลากรทีส่อบผา่น
มาตรฐานการใช้
งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

50 55 60 65 4. โครงการ
อบรมด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรมเพื่อน า 
ICT มาใช้เป็น
เครื่องมือในการ
เรียนการสอน 

คน 50 55 60 65 5. จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรมเพื่อน า 
ICT มาใช้เป็น
เครื่องมือในการ
เรียนการสอน 

50 55 60 65 5.  โครงการ
อบรมด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ส าหรับผูด้แูล
ระบบ 

   6.พัฒนาห้อง 
Discussion 
Room เพื่อให้
ผูใ้ช้บริการเกดิ
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 75 80 80 85  6. พัฒนาห้อง 
Discussion 
Room เพื่อให้
ผูใ้ช้บริการเกดิ
ความพึงพอใจ 

75 80 80 85 6. แบบสอบ 
ถามความพงึ
พอใจ,ระบบ
ประเมินความ
พึงพอใจ  

   7.พัฒนาบุคลากร
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมลูบนเว็บไซต์
ของหนว่ยงานให้
สามารถเผยแพร่
ข้อมลูได้อย่าง
ถกูตอ้ง 

คน 40 40 40 40  7.พัฒนาบุคลากร
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมลูบนเว็บไซต์
ของหนว่ยงานให้
สามารถเผยแพร่
ข้อมลูได้อย่าง
ถกูตอ้ง 

40 40 40 40 7. โครงการ
พัฒนา
บุคลากรดา้น
การประชา 
สัมพันธข์้อมลู
บนเว็บไซต์
ของหนว่ยงาน 
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พันธกจิ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ดั หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 2561 2562 2563 2564   2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนางานวจิัยและนวตักรรม เพื่อรองรบัอตุสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ 

2. พัฒนาระบบ
การให้บริการให้
สามารถ
ตอบสนองต่อ
การให้บริการที่
เหมาะสมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
ผ่านโครงสร้าง
พื้นฐานทางดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
ตรวจสอบและ
ก ากับการ
บริหารจดัการ
โดยใช้มาตรฐาน
ที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
สนับสนุนการ
พัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ท่ี
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์และ
ช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ประเทศ 

มีงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ 
ท่ีตอบโจทย์ 
ภาคอุตสาหกรร
ม เป็นท่ียอมรับ
ในระดับชาติ
และนานาชาติ 

1. ผลงานวชิาการที่
เผยแพรผ่่าน
ฐานข้อมลูออนไลน ์

รายการ 200 200 200 200 สนับสนุนการ
พัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์บน
พื้นฐาน
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี ท่ี
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการ 
ชุมชน สังคม และ
มีส่วนในการพัฒนา
ประเทศ 
 

1. ผลงานวชิาการที่
เผยแพรผ่่าน
ฐานข้อมลูออนไลน ์

200 200 200 200 1. ข้อมูล
ผลงาน
วิชาการที่
เผยแพรผ่่าน
ฐานข้อมลู
ออนไลน ์2.ผู้เข้ารับการอบรม

ฐานข้อมลูอ้างอิง
งานวจิัย, การสืบค้น
ทรัพยากรห้องสมดุ 
และโปรแกรม
สนับสนุนการจดัท า
ผลงานวชิาการใน
ด้านการตรวจสอบ
ความซ้ า และการจ า
ท าบรรณานกุรม 

คน 100 100 100 100 2. ผู้เข้ารับการ
อบรมฐานขอ้มูล
อ้างองิงานวจิัย, 
การสบืค้น
ทรัพยากรห้องสมดุ 
และโปรแกรม
สนับสนุนการจดัท า
ผลงานวชิาการใน
ด้านการตรวจสอบ
ความซ้ า และการ
จ าท าบรรณานุกรม 

100 100 100 100 2. แนะน าการ
ใช้บริการ
ฐานข้อมลู
ออนไลน์ (e-
Database) 
หนังสือ
อิเล็กทรอนกิส์ 
(e-Book) 

3. ฐานขอ้มูลอ้างอิง
งานวจิัยท่ีใหบ้ริการ 

ฐาน 20 20 20 20 3. ฐานข้อมลูอ้างอิง
งานวจิัยท่ีใหบ้ริการ 

20 20 20 20 3. จ านวน
ฐานข้อมลู
อ้างองิงานวจิัย
ที่ให้ที่บริการ 
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พันธกจิ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ดั หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 2561 2562 2563 2564   2561 2562 2563 2564 

4. ผู้เข้าใช้บรกิาร
ฐานข้อมลูออนไลน์ 
(e-Database) 
หนังสือ
อิเล็กทรอนกิส์     
(e-Book) 

คน 50,000 50,000 50,000 50,000 4. ผู้เข้าใช้บรกิาร
ฐานข้อมลูออนไลน์ 
(e-Database) 
หนังสือ
อิเล็กทรอนกิส์ (e-
Book) 

50,000 50,000 50,000 50,000 4. บริการ
ฐานข้อมลู
ออนไลน์      
(e-Database) 

5. ผู้เข้าใช้บรกิาร
โปรแกรมสนับสนุน
จัดท าผลงาน
วิชาการ 

คน 500 500 500 500 5. ผู้เข้าใช้บรกิาร
โปรแกรมสนับสนุน
จัดท าผลงาน
วิชาการ 

500 500 500 500 5. บริการ
ฐานข้อมลู
หนังสือ
อิเล็กทรอนกิส์ 
(e-Book) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 

 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติ  

พัฒนาสู่ความ
เป็นสากล 
(International) 

**1. ระดับ
ความส าเร็จของการ
ได้รับการจดัอันดบั
ของมหาวิทยาลัย 
โครงการประเมิน
ของ U Multi Rank 

ระดับ 2 3 4 5 วิเคราะห์เพื่อวาง
ฐานเข้าสู่ U-
Multirank / 
World 
University 
Ranking 

**1. ระดับ
ความส าเร็จของการ
ได้รับการจดัอันดบั
ของมหาวิทยาลัย 
โครงการประเมิน
ของ U Multi Rank 

2 3 4 5 **1. ระดับ
ความส าเร็จ
ของการได้รับ
การจดัอันดับ
ของ
มหาวิทยาลัย 
โครงการ
ประเมินของ 
U Multi 
Rank 
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พันธกจิ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ดั หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 2561 2562 2563 2564   2561 2562 2563 2564 

   2. ส ารวจและ
ตดิตามเว็บไซตข์อง
หน่วยงาน และ
เผยแพรข่้อมลู
เว็บไซต์ให้มีความ
ทันสมัยกับยุค
ปัจจุบัน 

เว็บ 4 4 4 4  2. ส ารวจและ
ตดิตามเว็บไซตข์อง
หน่วยงานภายใต้
การก ากับการดแูล
ของฝ่ายพัฒนาและ
เผยแพรข่้อมลู
เว็บไซต์ให้มีความ
ทันสมัยกับยุค
ปัจจุบัน 

4 4 4 4 - 

   3. ประชาสัมพันธ์
ข้อมลูและข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัยฯ 
บนเว็บไซต์เป็น
ภาษาอังกฤษ 

เร่ือง 45 45 50 50  3. ประชาสัมพันธ์
ขา่วภาษาอังกฤษที่
เผยแพรผ่่าน
เว็บไซต ์

45 45 50 50 2. สรุปขา่ว
ภาษาอังกฤษที่
ประชาสัมพันธ์
เผยแพรผ่่าน
เว็บไซต ์

   4. พัฒนาและปรับ
ข้อมลูบนเว็บไซต์
ภาษาอื่นๆ เพื่อ
น าเสนอขอ้มลูกับ
นานาชาต ิ

เว็บไซต ์ 2 2 2 2  4. พัฒนาและปรับ
ข้อมลูบนเว็บไซต์
ภาษาอื่นๆ เพื่อ
น าเสนอขอ้มลูกับ
นานาชาต ิ

2 2 2 2 - 

   4. ผู้เข้ารับการ
แนะน าการใชง้าน
โปรแกรมพัฒนา
ทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
และการจัดสอบวดั
ระดับความรู้ทาง
ภาษา 

คน 200 200 200 200  4. ผู้เข้ารับการ
แนะน าการใชง้าน
โปรแกรมพัฒนา
ทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
และการจัดสอบวดั
ระดับความรู้ทาง
ภาษา 

200 200 200 200 3.แนะน าการ
ใช้งานและ
การจดัสอบ
โปรแกรม
พัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษา
ต่างประ      
เทศ 
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พันธกจิ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ดั หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 2561 2562 2563 2564   2561 2562 2563 2564 

   5. ผู้เข้าใช้บรกิาร
โปรแกรมพัฒนา
ทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

คน 10,000 10,000 10,000 10,000  5. ผู้เข้าใช้บรกิาร
โปรแกรมพัฒนา
ทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

10,000 10,000 10,000 10,000 4. โปรแกรม
พัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประ 
เทศ 

3. ให้บริการ
ทางวชิาการแก่
สังคมอย่างเป็น
รูปธรรมและจดั
ใหส้ านกัฯ เป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ี
สมบูรณ์ มคีวาม
พร้อมในการ
ให้บริการชุมชน 
และสงัคม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง
ให้กับชุมชน
สังคม บน
พ้ืนฐานองค์
ความรู้ 

ชุมชนและ
สังคมได้รับการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ  
ยกระดับความ
เข้มแข็ง และ
สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

1. ไดส้ื่อการเรียนรู้ 
ส าหรับเพื่อ
การศกึษาและ
เผยแพรสู่่สงัคม 

วิชา 12 12 12 12  1. ไดส้ื่อการเรียนรู้ 
ส าหรับเพื่อ
การศกึษาและ
เผยแพรสู่่สงัคม 

12 12 12 12 1. โครงการ
ผลิตและพัฒนา
สื่อการศึกษา  
RMUTT Long 
Life Learning 

2. ระบบการจัดการ
เรียนการสอน
รูปแบบ Mobile 
Learning 

ระบบ 1 1 1 1  2. ระบบการจดัการ
เรียนการสอน
รูปแบบ Mobile 
Learning 

1 1 1 1 2. โครงการ
พัฒนาระบบ 
Mobile 
Learning เพื่อ
การเรยีนรู้ใน
ศตวรรตที ่21  

3. เนื้อหาที่พัฒนา
ในรูปแบบดจิิทัล  

วิชา 20 20 20 20  3. เนื้อหาที่พัฒนา
ในรูปแบบดจิิทัล 

20 20 20 20 3.โครงการ
อบรมการ
สร้างสื่อ
ส าหรับ 
Mobile 
learning  

   4. ห้องปฏิบัต ิ
การที่เป็นมาตรฐาน
ระบบงานผลติ
สื่อการศกึษา 

ห้อง 1 1 1 1  4.ไดห้้องปฏิบัติการ
ที่เป็นมาตรฐาน
ระบบงานผลติ
สื่อการศกึษา 

1 1 1 1 4. โครงการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
ห้องปฏิบตัิการ
ผลติ
สื่อการศกึษา 
(Studio 
Room) 
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พันธกจิ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ดั หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 2561 2562 2563 2564   2561 2562 2563 2564 

   5. จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้
ทันสมัย เพียงพอตอ่
ผูใ้ช้บริการ 

เล่ม 6,000 6,000 6,000 6,000  5.จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้
ทันสมัย เพียงพอ
ต่อผูใ้ช้บริการ 

6,000 6,000 6,000 6,000 5. โครงการ
จัดหา
ทรัพยากรสาร 
นิเทศส าหรับ
ให้บริการ  

   6. จ านวนผู้เขา้ใช้
บริการ 

คน 400,000 400,000 400,000 400,000  6. จ านวนผู้เขา้ใช้
บริการ 

400,000 400,000 400,000 400,000 6. สถติกิารเข้า
ใช้บริการ
ส านกัฯ 

   7. ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผูใ้ช้บริการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

ร้อยละ 80 80 80 80  7. ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผูใ้ช้บริการ 

80 80 80 80 7. สถติคิวาม
พึงพอใจ
ผูใ้ช้บริการ
ทรัพยากรสาร
นิเทศ 

   8. ฝ่ายมีการ
วิเคราะห์
กระบวนการ
ออกแบบและจดัท า
แบบฟอร์มเพื่อให้
ส่วนงานที่เกี่ยว
ข้อสรุปขอ้มูล ตาม
แบบฟอร์มและ
จัดสง่ให้กับ
ออกแบบ
เพื่อสนันสนุน 
ภารกิจของ 
ส านกัฯ 

แบบ 
ฟอร์ม 

6 6 6 6  8. ฝ่ายมีการ
วิเคราะห์
กระบวนการ
ออกแบบและจดัท า
แบบฟอร์มเพื่อให้
ส่วนงานที่เกี่ยว
ข้อสรุปขอ้มูล ตาม
แบบฟอร์มและ
จัดสง่ให้กับ
ออกแบบ
เพื่อสนันสนุน 
ภารกิจของ 
ส านกัฯ 

6 6 6 6 - 
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พันธกจิ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ดั หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 2561 2562 2563 2564   2561 2562 2563 2564 

   9.ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้เข้าใช้
บริการเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ  75 75 80 80  9. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าใช้
บริการเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 

75 75 80 80 8. สถติคิวาม
พึงพอใจผู้
บริการเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  

   10ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบริการเผยแพร่
ข้อมลูเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ  75 75 80 80  10.ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบริการเผยแพร่
ข้อมลูเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 

75 75 80 80 9. สถติคิวาม
พึงพอใจ
ผูใ้ช้บริการ
เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย  

   11. จ านวนระบบ
แสงสวา่งท่ี
เปลี่ยนเป็นโซล่า
เซลลเ์พื่อประหยัด
พลงังานไฟฟ้า 

จุด 14 14 14 14  11. จ านวนระบบ
แสงสวา่งท่ี
เปลี่ยนเป็นโซล่า
เซลล์เพื่อประหยัด
พลงังานไฟฟ้า 

14 14 14 14 10.โครงการ
เปลี่ยนหลอด
ไฟฟา้เป็น
ระบบโซล่า
เซลล ์

   12.สร้างและพัฒนา
ห้องเรียน-ห้องติว
หนังสือนอกอาคาร 
(Green Garden) 

ห้อง 2 2 2 2  12.สร้างและพัฒนา
ห้องเรียน-ห้องติว
หนังสือนอกอาคาร 
(Green Garden) 

2 2 2 2 11.โครงการ
สร้างห้องเรียน
นอกอาคาร 

   13.ระบบการเข้าใช้
ห้อง Discussion 
Room โดยใช้บตัร
นักศึกษา  

ระบบ 1 1 1 1  13.ระบบการเข้าใช้
ห้อง Discussion 
Room โดยใช้บตัร
นักศึกษา  

1 1 1 1 12.โครง
การจด้ท า
ระบบการเข้า
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พันธกจิ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ดั หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 2561 2562 2563 2564   2561 2562 2563 2564 

   14.ระบบเปิดปดิ
และบันทึกข้อมลู
การใชง้านชดุ
อุปกรณส์ าหรับ
ผูส้อนโดยใชบ้ัตร
ประชาชน 

ระบบ 1 1 1 1  14.ระบบเปิดปดิ
และบันทึกข้อมลู
การใชง้านชดุ
อุปกรณส์ าหรับ
ผูส้อนโดยใชบ้ัตร
ประชาชน 

1 1 1 1 ใช้ห้อง 
Discussion 

   15.ระบบบริหาร
จัดการลานจอด
รถจกัรยานยนต์โดย
ใช้บตัรนักศึกษา 

ระบบ 1 1 1 1  15.ระบบบริหาร
จัดการลานจอด
รถจกัรยานยนต์โดย
ใช้บตัรนักศึกษา 

1 1 1 1 13. โครงการ
จัดท าระบบ
บริหารจดัการ
ลานจอด
รถจกัรยาน 
ยนต์ 

   16. ร้อยละความพึง
พอใจผู้ใช้บรกิาร e-
mail ของ
มหาวิทยาลัย  

จ านวน  70 70 70 70  16. ร้อยละความพึง
พอใจผู้ใช้บรกิาร e-
mail ของ
มหาวิทยาลัย  

70 70 70 70 14.ระบบ
สอบถามความ
พึงพอใจ 

   17. ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผูใ้ช้บริการซ่อมและ
บ ารุงรักษาตดิตัง้
คอมพวิเตอร์สว่น
บุคคล 
 

 

 

จ านวน  70 70 70 70  17. ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผูใ้ช้บริการซ่อมและ
บ ารุงรักษาตดิตัง้
คอมพวิเตอร์สว่น
บุคคล 

    15. 14.ระบบ
สอบถามความ
พึงพอใจ 
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พันธกจิ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ดั หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 2561 2562 2563 2564   2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6   การพัฒนาศกัยภาพองคก์รรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลยัในก ากบั 

5. พัฒนา
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ 
ให้มี
ความสามารถ
และความรูส้อด
รับกับการ
พัฒนาทางดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศการ
ให้บริการ การ
เปลี่ยนแปลง
ทางด้านสงัคม
และการบริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ 

บุคลากรได้รับ
การส่งเสริม
ความก้าวหน้า
ในอาชีพ มี
ความสุขในการ
ท างาน บนฐาน
สมรรถนะของ
บุคลากร เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านผลงานให้
เกิดขึ้นกับ
องค์กร 
 

1.การพัฒนา
บุคลากรและ
ผู้บริหารทุก
ระดับ เพื่อรักษา
คนดี คนเก่ง และ
เตรียมความ
พร้อม 
ในการเป็นผู้น า 
 

1.บุคลากรได้รับการ
เสริมสรา้งทกัษะ
และสมรรถนะทาง
วิชาชีพเฉพาะทาง 

ร้อยละ 95 95 95 95  1. บุคลากรได้รับ
การเสริมสร้าง
ทักษะและ
สมรรถนะทาง
วิชาชีพเฉพาะทาง 

95 95 95 95 1.โครงการ
พัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากร
ภายในองค์กร 

 1. 2. ผู้บริหารระดบัต้น 
ระดับกลาง ระดับสูง 
ได้รับการพัฒนา
ทักษะในหลักสตูร
เชิงบรหิารจดัการ 
อย่างน้อยคนละ 1 
ครั้ง /ป ี

ร้อยละ  100 100 100 100 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
สมัยใหม่ : 
Modern 
Management 

2. ผู้บริหารระดบั
ต้น ระดับกลาง 
ระดับสงู ได้รับการ
พัฒนาทักษะใน
หลกัสตูรเชงิบริหาร
จัดการ อย่างน้อย
คนละ 1 ครัง้ /ปี 

100 100 100 100 2. สรุปจ านวน
ผู้บริหารระดับ
ต้น 
ระดับกลาง 
ระดับสงูที่
ได้รับการ
พัฒนา
หลกัสตูรเชงิ
บริหารจดัการ 

  2. 3. ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มี
คุณสมบตัิย่ืนขอ
ระดับต าแหนง่ที่
สูงขึน้ต่อผู้ที่มี
คุณสมบตัคิรบที่จะ
ขอระดับต าแหนง่  

ร้อยละ 50 50 50 50 พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

3. ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่มี
คุณสมบตัิย่ืนขอ
ระดับต าแหนง่ที่
สูงขึน้ต่อผู้ที่มี
คุณสมบตัคิรบที่จะ
ขอระดับต าแหนง่  

50 50 50 50 3. สรุปสถติิ
รายชื่อ
บุคลากรที่มี
คุณสมบตัิย่ืน
ขอระดับ
ต าแหนง่ที่
สูงขึน้ 
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พันธกจิ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ดั หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 2561 2562 2563 2564   2561 2562 2563 2564 

   4. บุคลากรทีไ่ด้รับ
การพัฒนาทักษะ
การใชง้านห้องเรียน
ออนไลน ์

คน 50 50 50 50  4. บุคลากรทีไ่ด้รับ
การพัฒนาทักษะ
การใชง้านห้องเรียน
ออนไลน ์

50 50 50 50 4. โครงการ
อบรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใชง้าน
ห้องเรียน
ออนไลน ์

6. พัฒนา
ระบบงาน
ภายในให้
สามารถ
ให้บริการทาง
วิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล 
มีความโปร่งใส 
และใชห้ลัก   
ธรรมาภิบาลใน
การบริหาร 

6.2 การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการโดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลและ
การเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
มหาวิทยาลัย 

6.2  มีระบบ
บริหารจัดการที่มี
คุณภาพควบคู่
กับการสร้างธรร
มา ภิบาลและ
มาตรฐานการ
ท างานที่มี
ผลสัมฤทธิส์ูง 
(high 
performance 
organization) 

1. มีระบบข้อมลูเพื่อ
บริหารและการ
ตดัสินใจทีส่มบูรณ์ 
อย่างน้อย 4 
ฐานข้อมลู 
(นักศึกษา บุคลากร 
งบประมาณ 
การเงิน) 

 

ระดับ 
 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
สมัยใหม่ : 
Modern 
Management 

 

1. มีระบบข้อมลู
เพื่อบริหารและการ
ตดัสินใจทีส่มบูรณ์ 
อย่างน้อย 4 
ฐานข้อมลู 
(นักศึกษา บุคลากร 
งบประมาณ 
การเงิน) 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

1.มีระบบ
ข้อมลูเพือ่
บริหารและ
การตดัสินใจที่
สมบูรณ์ อย่าง
น้อย 4 
ฐานข้อมลู 
(นักศึกษา 
บุคลากร 
งบประมาณ 
การเงิน) 

 

2.จ านวนนวัตกรรม
ด้านการบรหิารจัดการ
ที่ใช้สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานของ
มหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

จ านวน 2 2 2 2  2.จ านวนนวัตกรรม
ด้านการบรหิาร
จัดการที่ใช้สนบัสนนุ
การด าเนนิงานของ
มหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

2 2 2 2 - 

1. 3.มีระบบส ารองและ
กู้คืนระบบเครื่องแม่
ขา่ย 
 

ระบบ 1 1 1 1  2. 3.มีระบบส ารอง
และกูค้ืนระบบ
เครื่องแมข่า่ย 
 

1 1 1 1 3. ส ารองและกู้
คืนระบบ
เครื่องแมข่า่ย 
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พันธกจิ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค ์ ตัวชีว้ดั หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 2561 2562 2563 2564   2561 2562 2563 2564 

4. มีเครื่องแมข่า่ย
ส าหรับพัฒนาและ
ทดสอบระบบ 

ระบบ 1 1 1 1  4.มีเครื่องแมข่า่ย
ส าหรับพัฒนาและ
ทดสอบระบบ 

1 1 1 1 4 ส ารองและกู้
คืนระบบ
เครื่องแมข่า่ย 

  
 5. มีระบบ

ตรวจสอบครุภัณฑ์
ด้วย QR-Code 

ระบบ 1 1 1 1  5. มีระบบ
ตรวจสอบครุภัณฑ์
ด้วย QR-Code 

1 1 1 1 5. ตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ดว้ย 
QR-Code 

  

 6. มีระบบบริหาร
จัดการจองใช้ห้อง 
Discussion 
อัตโนมตั ิ

ระบบ 1 1 1 1  6. มีระบบบริหาร
จัดการจองใช้ห้อง 
Discussion 
อัตโนมตั ิ

1 1 1 1 7. Smart 
Discussion 
Room 

  

 7. ระบบเก็บ
ข้อมลูภาพและเสียง
ระบบดจิิทัล 

ระบบ 1 1 1 1  7. ระบบเก็บ
ข้อมลูภาพและเสียง
ระบบดจิิทัล 

1 1 1 1 8. โครงการ
ตดิตั้งระบบ
เก็บขอ้มลูภาพ
และเสียง
ระบบดจิิทัล
(Server) 

  

 8. มีสัญญาณ Wifi 
ที่ครอบคลุมทัง้
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ  100 100 100 100  8. มีสัญญาณ Wifi   
ที่ครอบคลุมทัง้
มหาวิทยาลัย 

100 100 100 100 9. โครงการ
ตดิตั้งระบบ
สัญญาณ wifi 

  

 9 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินตามแผน 

ร้อยละ 100  100 100 100  9 ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
ตามแผน 

100  100 100 100 - 
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4.4   โครงการท่ีสนับสนุนการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ท่ีจะด าเนินการในช่วง พ.ศ. 2561-2564 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2561 2562 2563 2564 

  รวม     ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ  

เป้าหมายหลักที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีช้ันสูงเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (มทร.) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนานกัศึกษาและบคุลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information Literacy) และการน า ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาความสามารถด้าน ICT โดยจัด
ทดสอบทักษะด้าน ICT ตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

โครงการ 
โครงการอบรมการใช้งานระบบ Moodle 
ส าหรับผู้สอน                   

100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายอบรมและ
บริการวิชาการ 

ฝ่ายผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Learning) 

 

โครงการอบรมการพัฒนา E-Learning             250,000 250,000 250,000 250,000 ฝ่ายอบรมและ
บริการวิชาการ 

ฝ่ายพัฒนาและ
เผยแพร่เว็บไซต์ 

 

โครงการจัดซื้อชุดข้อสอบเพื่อใชใ้นการเรียนการ
สอนรายวิชาทักษะคอมพิวเตอร์ 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ฝ่ายอบรมและ
บริการวิชาการ 

คณะต่าง ๆ  

 
ชุดฝึกฝนเตรียมความพร้อม G-metrix  120,000 120,000 120,000 120,000 ฝ่ายอบรมและ

บริการวิชาการ 
คณะต่าง ๆ  
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กลยุทธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2561 2562 2563 2564 

 

โครงการอบรม Computer Literacy IC3 
Camp (GS5) 20 รุ่น 

550,000 550,000 550,000 550,000 ฝ่ายอบรมและ
บริการวิชาการ 

คณะที่ไม่ลงเรียนใน
รายวิชา 

 

โครงการจัดซื้อชุดข้อสอบ Password  900,000 900,000 900,000 900,000 ฝ่ายอบรมและ
บริการวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 

 

โครงการ “MOS Olympic Thailand 
Competition” 

41,250 41,250 41,250 41,250 ฝ่ายอบรมและ
บริการวิชาการ 

กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

 

โครงการ “The Microsoft Office Specialist 
World Championship 

690,000 690,000 690,000 690,000 ฝ่ายอบรมและ
บริการวิชาการ 

กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 

 

โครงการ The Adobe Certified Associate 
World Championship” 

345,000 345,000 345,000 345,000 ฝ่ายอบรมและ
บริการวิชาการ 

กองทุนพัฒนา
นักศึกษา 
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กลยุทธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2561 2562 2563 2564 

เป้าหมายหลักที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ (มทร.) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 2 มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ท่ีตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ ์
1. สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และ
มีส่วนในการพัฒนาประเทศ 
- 

โครงการ 

แนะน าการใช้บ ริการฐานข้อมูลออนไล น์              
(e-Database) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
และโปรแกรมสนับสนุนการจัดท าผลงาน
วิชาการในด้านการตรวจสอบความซ้ า และการ
จัดท าบรรณานุกรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 ฝ่ายพัฒนา
สารนิเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

รองผู้อ านวยการ 

 ระบบสนับสนุนการลงรายการและการสืบค้น
ทรัพยากรสารนิเทศ (ระบบ Walai AutoLib) 

        
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

       
300,000  

ฝ่ายพัฒนา
สารนิเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ 

ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ 

 โครงการพัฒนาระบบ Mobile Learning เพื่อ
การเรียนรู้ในศตวรรตท่ี 21  

600,000 - - - 
ผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
รองผู้อ านวยการ 

 โครงการอบรมการสร้างสื่อส าหรับ Mobile 
learning  

100,000 100,000 100,000 100,000 
ผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
รองผู้อ านวยการ 

 โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้าน
ห้องเรียนออนไลน์ 
www.moodle.rmutt.ac.th 

80,000 80,000 80,000 80,000 
ผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

รองผู้อ านวยการ 

Commented [h1]:  
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กลยุทธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2561 2562 2563 2564 

 โครงการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา  RMUTT 
Long Life Learning 

- - - - ฝ่ายการศึกษา
ทางไกล 

โครงการผลิตและ
พัฒนาสื่อการศึกษา  

RMUTT Long Life 
Learning 

 โครงการพัฒนาระบบ Mobile Learning เพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 

600,000 600,000 600,000 600,000 ผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รองผู้อ านวยการ  

 โครงการอบรมการสร้างสื่อส าหรับ 
Mobile learning 

100,000 100,000 100,000 100,000 ผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รองผู้อ านวยการ  

 โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้าน
ห้องเรียนออนไลน์ www.moodle.rmutt.ac.th 

80,000 80,000 80,000 80,000 
ผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
รองผู้อ านวยการ  

เป้าหมายหลักที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 

กลยุทธ์ 
 พัฒนาสู่ความเป็นสากล 
(Internationalization) 
 

โครงการ 

แนะน าการใช้งานและการจัดสอบโปรแกรม
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 

50,000 50,000 50,000 50,000 - ฝ่ายพัฒนา
สารนิเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รองผู้อ านวยการ 
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กลยุทธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2561 2562 2563 2564 

เป้าหมายหลักที่ 2  เป็นที่พ่ึงของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพ้ืนฐานองค์ความรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 4   ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ ์
ลดความเลื่อมล้ าในสังคมด้วยการให้การ
บริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ 
โครงการ Smart Discussion Room 200,000 200,000 200,000 200,000 ฝายฐานข้อมูล

และระบบ
สารสนเทศ  

- ฝ่ายเทคนิคและ
ระบบเครือข่าย 

- .ฝ่ายบริการ
อุปกรณ์และ
บ ารุงรักษา 

- ฝ่ายโครงการ
พิเศษ 

 
ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (e-Database) 2,247,019 2,247,019 2,247,019 2,247,019 ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ 
รองผู้อ านวยการ 

 
บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 (e-Book) 

11,150,760 11,150,760 11,150,760 11,150,760 ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รองผู้อ านวยการ 

 
บริการโปรแกรมสนับสนุนจัดท าผลงานวิชาการ 
(โปรแกรม Endnote , Turnitin) 

1,157,555 1,157,555 1,157,555 1,157,555 ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รองผู้อ านวยการ 

 
นิทรรศการส่งเสริมองค์ความรู้ 200,000 200,000 200,000 200,000 ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ 
รองผู้อ านวยการ 
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กลยุทธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2561 2562 2563 2564 

 
บริการโปรแกรมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ  

    ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รองผู้อ านวยการ 

 

พัฒนาสภาพแล้วท่ีเอื้อต่อการให้บริการ โดยการ
เปลี่ยนระบบแสงสว่างเป็นโซล่าเซลล์บริเวณลาน
จอดรถ หน้าอาคารวิทยบริการ และหน้าอาคาร
ฝึกอบรม 

170,000 170,000 170,000 170,000 ฝ่ายอาคารสถานท่ี  รองผู้อ านวยการ  

 
สร้างและพัฒนาห้องเรียน ห้องติวหนังสือ 
บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ (Green Garden)  

150,000 150,000 150,000 150,000 ฝ่ายอาคารสถานท่ี  รองผู้อ านวยการ  

 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลติ
สื่อการศึกษา (Studio Room) 

        ฝ่ายการศึกษา
ทางไกล 

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการผลิต
สื่อการศึกษา 
(Studio Room) 

 
โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศส าหรับ
ให้บริการ  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรสารนิเทศ  

รองผู้อ านวยการ 

 
โครงการพัฒนาระบบ Mobile Learning เพื่อ
การเรียนรู้ในศตวรรตท่ี 21  

600,000 - - - 
ผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
รองผู้อ านวยการ 

 
โครงการอบรมการสร้างสื่อส าหรับ Mobile 
learning  

100,000 100,000 100,000 100,000 
ผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
รองผู้อ านวยการ 
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กลยุทธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2561 2562 2563 2564 

 

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้าน
ห้องเรียนออนไลน์ 
www.moodle.rmutt.ac.th 

80,000 80,000 80,000 80,000 
ผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 

รองผู้อ านวยการ 

 
มีการพัฒนาระบบรับช าระค่าบริการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

     
 

เป้าหมายหลักที่ 3  บริหารจัดการองค์กรเพ่ือการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  1.  บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการท างาน บนฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร 
                                 2.   การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาลและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย 

เปา้ประสงค์ที่  6  1.  การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้น า 
                         .2   มีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการท างานท่ีมผีลสัมฤทธิ์สูง (high performance organization) 
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการ 

โครงการอบรม ICT ส าหรับผู้ดูแลระบบ 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายอบรมและ
บริการวิชาการ 

- ฝ่ายเทคนิคและ
ระบบเครือข่าย 

- ฝ่ายพัฒนานิเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการอบรมระบบสารสนเทศส าหรับการ
บริหารจัดการ        

100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายอบรมและ
บริการวิชาการ 

 รองผู้อ านวยการ  

กลยุทธ์ 6.2  
พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
: Modern Management 
 

โครงการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรด้าน
นโยบายและบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

48 50,000 50,000 50,000 ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

รองผู้อ านวยการ  
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กลยุทธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2561 2562 2563 2564 

 

 โครงการการจัดท าแผนและถ่ายทอดแผนลงสู่
ระดับปฏิบัติการ  

100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

รองผู้อ านวยการ  

 

ระบบการเข้าใช้ห้อง Discussion Room โดยใช้
บัตรนักศึกษา 

- 

 

- - - ฝ่ายโครงการพิเศษ รองผู้อ านวยการ 

 

ระบบเปิดปิดและบันทึกข้อมูลการใชง้านชุด
อุปกรณ์ส าหรับผู้สอนโดยใช้บัตรประชาชน  

- 

 

- - - ฝ่ายโครงการพิเศษ รองผู้อ านวยการ 

 
 

ระบบบริหารจัดการลานจอดรถจักรยานยนต์
โดยใช้บัตรนักศึกษา  

- - - - ฝ่ายโครงการพิเศษ 
 

รองผู้อ านวยการ 

 

โครงการส ารองข้อมูลและกู้คืนระบบเครือข่าย  21,25,760 2,238,760 2,320,290 2,433,290 ฝายฐานข้อมูล
และระบบ
สารสนเทศ  

ฝ่ายเทคนิคและ
ระบบเครือข่าย 
.ฝ่ายบริการอุปกรณ์
และบ ารุงรักษา 

 

โครงการพัฒนาระบบการท างานสู่
มาตรฐานสากล 

370,000 370,000 370,000 370,000 ฝายฐานข้อมูล
และระบบ
สารสนเทศ  

ฝ่ายเทคนิคและ
ระบบเครือข่าย 
.ฝ่ายบริการอุปกรณ์
และบ ารุงรักษา 

 
ตรวจสอบครุภัณฑ์ด้วย QR-Code 37,000 - - - ฝายฐานข้อมูล

และระบบ
สารสนเทศ 

ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 
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กลยุทธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2561 2562 2563 2564 

 โครงการเพิ่มจุดให้บริการ wifi - - - - 
ฝ่ายเทคนิคและ
ระบบเครือข่าย 

  

 พัฒนาระบบ IPS - - - - 
ฝ่ายเทคนิคและ
ระบบเครือข่าย 

  

 
น า server หรือระบบต่างๆ ท่ีเป็น physical   
ขึ้นไปไว้บน Virtualization 

- - - - 
ฝ่ายเทคนิคและ
ระบบเครือข่าย 

ฝ่ายฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ  

 ระบบ Backup - - - - 
ฝ่ายเทคนิคและ
ระบบเครือข่าย 

ฝ่ายฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ   

 
โครงการติดตั้งระบบเก็บข้อมลูภาพและเสียง
ระบบดิจิทัล (Server) 

- - - - 
ฝ่ายการศึกษา

ทางไกล 

รองผู้อ านวยการ  

 
มีการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบข้อมูล
เพื่อบริหารและการตัดสินใจด้านนักศึกษา 

391,406 391,406 391,406 391,406 ฝ่ายศูนย์ข้อมูล
กลาง 

 

 
มีการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบข้อมูล
เพื่อบริหารและการตัดสินใจด้านบุคลากร 

267,500 267,500 267,500 267,500 ฝ่ายศูนย์ข้อมูล
กลาง 

 

 
มีการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ ICT 
เพื่อบริหารจัดการเอกสาร 

216,319.76 216,319.76 216,319.76 216,319.76 ฝ่ายศูนย์ข้อมูล
กลาง 

 

 
มีการส่งเสริมให้หน่วยงาน/คณะ ใช้ระบบ 
ICT เพื่อบริหารจัดการเอกสาร 

  15720*2     ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง  
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กลยุทธ ์  -   กลวิธี/มาตรการ โครงการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 
2561 2562 2563 2564 

 

มีระบบข้อมูลเพื่อบริหารและการตัดสินใจ
ที่สมบูรณ์ อย่างน้อย 4 ฐานข้อมูล 
(นักศึกษา บุคลากร งบประมาณ การเงิน 

606,155 606,155 606,155 606,155 ฝ่ายศูนย์ข้อมูล
กลาง 

 

 

มีการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ส าหรับผู้บริหาร 
(ระดับกลาง ระดับสูง)  

  3,600     ฝ่ายศูนย์ข้อมูล
กลาง 

 

 
มีการพัฒนาระบบ ICT เพื่อบริหารจัดการ
ข้อมูลนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  193,456     ฝ่ายศูนย์ข้อมูล
กลาง 

 

 

มีการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบข้อมูล
เพื่อบริหารและการตัดสินใจด้านบัญชี 
งบประมาณ การเงิน 

1,947,400 432151.6 
823,900 

    ฝ่ายศูนย์ข้อมูล
กลาง 

 

 
มีระบบเพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์แก่
บุคลากรภายใน 

77,040 77,040 77,040 77,040 ฝ่ายศูนย์ข้อมูล
กลาง 

 

 ระบบเก็บข้อมลูภาพและเสียงระบบดิจิทัล     ฝ่ายการศึกษา
ทางไกล 

โครงการติดตั้ง
ระบบ 
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บทที ่ 5 
การก ากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564  

 

การก ากับติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  พ.ศ.  2561-2564 ของส านัก             
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยึดหลักการกระจายอ านาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไกการ
บริหารงานของส านักฯ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตาม
การด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกลวิธี/มาตรการ ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อรายงาน 
ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการประจ าส านักฯ ต่อไป 

การติดตามผล เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติ งานให้ เป็นไป                   
ตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและ
มีความต่อเนื่องเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผน ที่ก าหนด  
การควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไข/
ปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบ ทั้งทางตรง/
ทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการด าเนินแผนงาน/โครงการต่อเนื่องหรือ โครงการ ในลักษณะเดียวกัน
ต่อไป  

การประเมินผลกระทบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะน าไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนฯ เพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติการจะด าเนินการ 
4 ระยะ ได้แก ่

  ระยะส้ินสุดปีที่ 1 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ             
และผลกระทบของการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนา และผลการพัฒนา 

  ระยะส้ินสุดปีที่ 2 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง (TIER 1) 

  ระยะส้ินสุดปีที่ 3 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาการใช้เคร่ืองมือพิเศษเพิ่มเติม 
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  ระยะส้ินสุดปีที่ 4 ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  กรอบการติดตามประเมินผล  ประกอบด้วยผลส าเร็จ 3 ระดับ ได้แก ่

ระดับผลผลิต : ประเมินผลส าเร็จของประเด็นการพัฒนาที่เป็นเง่ือนไขความส าเร็จ (TIER 
1) ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับผลลัพธ์ : ประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตตามเป้าประสงค์/เป้าหมายประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ระดับผลกระทบ : ประเมินผลกระทบที่ได้มาจากผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders 
audit) 

5.2. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล  

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการราชการ 4 ปี พ.ศ.  2561-
2564  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นกลไกส าคัญเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ซ่ึงก าหนดกรอบแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปีละ 3 คร้ัง ดังนี้  

คร้ังที่ 1  รอบ 6 เดือน  ระหวา่งวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  

คร้ังที่ 2 รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน  

คร้ังที่ 3 รอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน      

โดยการน าเสนอความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงานผลส าเร็จของ
การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรอบปีงบประมาณ ซ่ึงแบ่งการติดตาม
ออกเป็นดังนี้ 

(1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ในส่วนของรายการครุภัณฑ์/ส่ิงก่อสร้าง และโครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน  
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

- 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)  แผนกธุรการส านักงาน  ด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของส านักฯ ดังน้ี 
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-  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน   

ครั้งที่ 1  รอบ 3 เดอืน  ระหวา่งวันที่ 1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม        ภายในวันที่ 10  มกราคม  

ครั้งที่ 2  รอบ 6 เดอืน  ระหวา่งวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม          ภายในวันที่ 10  เมษายน  

ครั้งที่ 3  รอบ 9 เดอืน  ระหวา่งวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน     ภายในวันที่ 10  กรกฎาคม  

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

-  รายงานผลตัวชี้วัด  

ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดอืน  ระหวา่งวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม        ภายในวันที่ 10  เมษายน  

ครั้งที่ 2  รอบ 9 เดอืน  ระหวา่งวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน      ภายในวันที่ 10  กรกฎาคม  

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

5.3  กรอบความเชื่อมโยงผลส าเร็จ 

กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลส าเร็จตามเป้าหมาย กลยุทธ์          
ที่แสดงให้เห็นถึงการน ากลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปพิจารณาให้มีการด าเนินการที่ส าคัญในรูปแบบของแผนงาน /โครงการ และ
กิจกรรมที่สนองตอบกลยุทธ์ของส านักฯ  และส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย  ตามล าดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ           
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระดับที่ 2 ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ            
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงมีคณะกรรมการประจ าส านักฯ ท าหน้าที่ประเมินผล
ระดับส านักฯ โดยการบูรณาการผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับที่ 1 

5.4  เครื่องมือในการประเมนิผลกระทบ 

ใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

5.5  แนวทางบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์ 

ในการบริหารยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของ มทร.ธัญบุรี  ได้น าแนวคิดการบริหารความ
เส่ียงมาใช้ โดยจะมีการตั้งคณะท างานฯ ที่เกี่ยวข้องข้ึนมารับผิดชอบ เพื่อระบุความเส่ียง/ปัจจัยเส่ียง ที่จะ
เกิดขึ้น ทั้งความเส่ียงจากภายในองค์กรเอง (เช่น ความเส่ียงจากการด าเนินงาน ความเส่ียงด้านทรัพยากร 
การทุจริต) หรือความเส่ียงจากภายนอกองค์กร (เช่น ความคาดหวังของสังคมที่เปล่ียนแปลงไปความร่วมมือ 
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ของชุมชน/สังคม การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร 
นโยบายรัฐบาล เป็นต้น) ซ่ึงคณะท างานฯ จะท าการวิเคราะห์ความเส่ียง โดยประเมินว่าความเส่ียงที่ได้
ก าหนดขึ้นมานั้นๆ มีระดับความเส่ียงมากน้อยเพียงใด และน ามาจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง จากนั้น
จะก าหนดแนวทางเพื่อรองรับ/ป้องกันไม่ให้ความเส่ียงนั้นๆ เกิดขึ้น จากนั้น จะด าเนินการรายงานและ
ประเมินผลเป็นระยะซ่ึงถ้ามีการเปล่ียนแปลง ที่ส าคัญ เช่น การเปล่ียนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
กระทรวง และ/หรือข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบการกลยุทธ์ของส านักฯ 
อาจจะมีการมอบหมายให้คณะกรรมการ/คณะท างาน ที่น าหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์พิจารณาว่าจะส่งให้
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของ ของส านักฯ รวมถึง แนวทางการด าเนินงาน และค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของส านักฯ 
ฯ ต้องปรับเปล่ียนไปด้วยหรือไม ่หรืออาจน าเร่ืองการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารของส านักฯ 
และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาโดยตรง และหากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางใดๆ ขึ้น ก็จะขอ
อนุมัติการเปล่ียนแปลงต่อผู้บริหาร ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
และบุคลากรของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกระดับทราบถึงแนวทางที่เปล่ียนแปลงไป
ด้วย 
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 5.6 ภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ในปี 2564 

 

 

1.  การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ 

1.1  นักศึกษาสอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ ากว่า 500 หรือเทียบเท่า มากกว่า ร้อยละ 30 
1.2  นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐาน IT  มากกว่า ร้อยละ 70 
1.3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพและ Soft skills ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
1.4  ได้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในกลุ่ม 4 กลุ่มสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 50 หลักสูตร 
1.5  อาจารย์เข้าใจในกระบวนการเรียนการสอนบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ร้อยละ 90 
1.6  อาจารย์ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝังตัวในสถานประกอบการ ร้อยละ 80 

 

2.  การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 
2.1  ร้อยละ/จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า  ไม่ต่ า

กว่า ร้อยละ 40 
2.2 จ านวนของอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เคร่ืองหมายการค้า รวมกันไม่น้อยกว่า  350 ผลงาน 
2.3 ผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 30 เร่ือง 
2.4  อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุม/น าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ไม่น้อย

กว่า 500 คน 
2.5  ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/ส่ิงประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อย

กว่า 85 เร่ือง 
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2.6  จ านวนหน่วยงานที่มีวารสารวิชาการอยู่ในฐาน TCI  5 หน่วยงาน 
2.7  จ านวนงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

และฐานห้องสมุด มทร.ธัญบุรี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
2.8  มีแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า 20 หน่วยงาน 
3.  การส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

3.1  นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายเดินทางไปแลกเปล่ียน/ฝึกประสบการณ์กับมหาวิทยาลัย/องค์กรใน
ต่างประเทศ ร้อยละ 5 

3.2  นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาแลกเปล่ียนกับ มทร.ธัญบุรี เพิ่มข้ึนร้อยละ 30 ของทุกปี 
3.3  อาจารย์และบุคลากรแลกเปล่ียนของมทร.ธัญบุรี ที่ไปแลกเปล่ียน/ฝึกประสบการณ์กับ

มหาวิทยาลัย/องค์กรทั้งในต่างประเทศ ร้อยละ 10 
3.4  อาจารย์และบุคลากรต่างชาติที่เข้ามาท างานใน มทร.ธัญบุรี เพิ่มข้ึนร้อยละ 50 ของทุกปี 
3.5 หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ต่างประเทศอย่างน้อย 5 หลักสูตร 
3.6  กิจกรรมในการประชุมวิชาการนานาชาติ ปีละ 6 กิจกรรม 
3.7  จ านวนกิจกรรมภายใต้ MOU กับมหาวิทยาลัย/องค์กรต่างประเทศ อย่างน้อย 5 กจิกรรม 
3.8  ระดับความส าเร็จของการจัดอันดับ Webometrics  อยู่ในอันดับ 1-5 ของมหาวิทยาลัย         

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย  
 

4.  การบริหารจัดการสมัยใหม ่
4.1  บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ (Competency) ในระบบ IDP มากกว่าร้อยละ 80 
4.2  พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ. ร้อยละ 10  รศ.ร้อยละ 5 ศ.ร้อยละ 10           

(จากผู้ที่มีคุณสมบัติครบ) 
4.3  จัดสรรก าลังคนสายวิชาการให้เหมาะสมกับภาระงาน อยู่ในเกณฑ์ของ สกอ. 
4.4  จัดท าฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ระดับ 4 จาก 5 
4.5 จัดตั้งศูนย์ผลิตต าราเรียนและพัฒนาให้ สามารถสร้างรายได้และส่งเสริมการบริการผลิต

ส่ิงพิมพ์ ระดับ 4 จาก 5 
4.6 ประหยัดพลังงานระบบไฟฟ้าได้ร้อยละ 10  ของหน่วยที่ใช้ 
4.7  สัดส่วน งบประมาณ : ค่าเล่าเรียน : รายได้อื่นๆ 65 : 24 : 11 (จากฐานเดิมปี 2556               

73 : 20 : 7) 
4.8  มีศูนย์ปฏิบัติการส าหรับการฝึกปฏิบัติงานจริงและรับงานภายนอก อย่างน้อย 13 ศูนย์ 
4.9  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ระดับ 4 จาก 5 
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