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คํานํา 

 

 แผนยุทธศาสตรการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2564-2568 จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติใน

การดําเนินการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพภายใต

วิสัยทัศน “มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาคนสูนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค” ซ่ึงในการจัดทําแผนยุทธศาสตร

การบริหารฉบับนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดระดมความคิดจากบุคลากรภายในจากคณะกรรมการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังพิจารณาเพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเปนอยางยิ่งวา แผนยุทธศาสตรนี้จะเปนเครื่องมือสําหรับ

หนวยงานในสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและจัดการศึกษา 

รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

                 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1. แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

1.1.1 วิสัยทัศน (Vision)  มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาคนสูนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค 

 

1.1.2 พันธกิจ (Mission)   

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสรางสรรค มีทักษะการปฏิบัติและมีคุณธรรม 

2) มุงเนนงานวิจัยและนวัตกรรมจากความคิดสรางสรรค  เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

3) บริการวิชาการเชิงสรางสรรคเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 

4) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6) มุงเนนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ 

 

1.1.3 คานิยมหลัก (Values) 

 Unity (ความสามัคคีรวมเปนหนึ่งเดียว) 

  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีใจรวมกันเปนหนึ่งเดียว มีความสามัคคีกลมเกลียว รวมใจ

กันทํางานเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยและราชการเปนหลัก 

 Keen (ความเช่ียวชาญ) 

  บุคลากรและนักศึกษาใฝความรู มุงพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญ ท้ังในดานทฤษฎีและปฏิบัติ 

บนพ้ืนฐานเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค 

 Talent (ความสามารถพิเศษ) 
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  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาบัยไดรับการฝกฝนจนมีความสามารถท่ีโดดเดนเฉพาะ แตกตาง

จากบุคคลอ่ืน 

 

  

1.1.4  แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
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แผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2561-2565  (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 

2563) ระยะ 5 ป เปนเครื่องมือในการบริหารงานเพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยแผนยุทธศาสตร

การบริหารมหาวิทยาลัย โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนอุดมศึกษาระยะ

ยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ตลอดจน

นโยบายของรัฐบาล 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศ โดยอาศัยขอมูล

จากการระดมความคิดเห็น สรุปดังนี้ 

1. แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

3. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

4. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) 

5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 

6. แผนผังความเชื่อมโยงโครงสรางผลผลิต/โครงการภาพรวมอุดมศึกษา เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ. 2563 เปาหมายการใหบริการกระทรวง และ

ยุทธศาสตรกระทรวง เพ่ือประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจาย 

 

1. แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) มีวิสัยทัศนประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปน

ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง 

ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ และ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ

ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มี

การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริยมีความ

เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหาร

ประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพ่ือ

พัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ี

ม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและ

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
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ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน จนเขาสูกลุม

ประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา

อยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการ

สหประชาชาติไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมี

ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ัง

จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการ

พัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคา

อยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลติ 

การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถ

สรางการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษยทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง

สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใชการรักษาและการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

อยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับ

และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม 

มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนใน

ทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาต ิประกอบดวย 

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

ยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
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2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4) ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

         วิสัยทัศน : สูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

         แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจาก

ประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ตาม

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

และอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุนดังนี้ 

- การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

- ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเปนธรรมและลดความเลื่อมล้ําในสังคม 

- ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

- ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

- ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 

- ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 

- ธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

- ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

         สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศในระยะ 5 ป จะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับกอนหนา เพ่ือใหการพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มี

ความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุมกันท่ีดี สอดคลองกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกดาน มีดุลยภาพ ท้ังมิติ

เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน มีความสอดรับเก้ือกูล และพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน และกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งตอง

ไมสงผลกระทบทางลบตอมิติอ่ืนๆ รวมท้ังตองมุงเนนให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” สรางความม่ันคงของชาติ 

พัฒนาคนทุกวัยใหเปน คนดี คนเกง มีศักยภาพ และความคิดสรางสรรค ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพการ

แขงขันท้ังในภาคการผลิตและภาคบริการ เพ่ือสรางความเขมแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอ



9 

 

สวนรวมนําไปสูการสรางสังคมท่ี พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ  รักษา ฟนฟู และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางถูกตองและเหมาะสม 

3. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

         แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มุงเนน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยาง

มีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลก

ศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 

- เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาต ิ

- เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคม แหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึก

กําลังมุงสูการพัฒนาประเทศ อยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดัก ประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 

 นอกจากนั้นแผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมายไว 2 ดาน คือ เปาหมายดานผู เรียน (Learner 

Aspirations) โดยมุงพัฒนาผู เรียนทุกคนให มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 

ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้ 

3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetic’s) 

8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจ

ตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม 

และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทัน

สื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอรและ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู(Career and Learning Skills) 

และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

          มีเปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ 

- ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) 

- ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

- อยางเทาเทียม (Equity) 

- ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 

- ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุเปาหมาย 

(Efficiency) 

- ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

(Relevancy) 
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          นอกจากนี้แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดยุทธศาสตร ในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลักท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพ่ือใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศนและ

แนวคิดการจัดการศึกษา ดังกลาวขางตน ดังนี้ 

- การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

- การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 

- ในการแขงขันของประเทศ 

- การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

- การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

- การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

4. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) 

          แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป เปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยน 

แปลงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือใหอุดมศึกษามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ โดยแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 1 

(พ.ศ. 2533-2547) กําหนดใหอุดมศึกษาตองสรางความเปนเลิศ  ความเสมอภาค ประสิทธิภาพ และความเปนนานา 

ชาติ สวนแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) มุงเนนการแกไขปญหาความเชื่อมโยงกับการศึกษา

ทุกระดับ ปญหาคุณภาพและมาตรฐาน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ ตอมา การเปลี่ยนแปลงของโลกเม่ือเขาสูศตวรรษท่ี 21 มีแนวโนมสําคัญท่ีสงผลกระทบตอ

ประเทศไทยหลายประการ เชน โครงสรางประชากร พลังงานและสิ่งแวดลอม ประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจดิจิทัล 

ฯลฯ ประกอบกับแนวคิดในการปฏิรูปประเทศไทย และการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือใหระบบอุดมศึกษาเปนกลไกของรัฐ

ในการพัฒนาความรูและปญญาของสังคมและนําไปสูการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) จึงมีมติ

ใหดําเนินการจัดทํา แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) 

  เปาหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พิจารณา 5 องคประกอบ 

- การเขาถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility) : การรับนักศึกษา Age Group, Non-Age Group 

- ความเทาเทียมและความเปนธรรมในการเขาสูระบบอุดมศึกษา (Equity) : ผูเรียนมีโอกาสเขาถึงการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพ 

- คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Quality) : สมรรถนะบัณฑิตความสมดุลของ Soft Skill และ Hard 

Skill 

- ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency) : ธรรมาภิบาล และการจัดสรรทรัพยากร 

- การตอบสนองตอบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) : บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนองตอการพัฒนา

ประเทศ 
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         แนวคิดการปรับเปลี่ยนระบบอุดมศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (4-Re) 

- Reorientation of Higher Education System การกําหนด Core Competencies 

- ของระบบอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศสูอนาคต 

- Reprofiling of Higher Education Institutes การปรับยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนจุดเดน

ของแตละสถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

- Restructuring of Higher Education System การปรับโครงสรางของระบบอุดมศึกษา 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบอุดมศึกษา 

- Reorganization of Higher Education System การจัดองคการใหมในระบบอุดมศึกษาเพ่ือใหเกิด

กลไกการกําหนดนโยบาย การสนับสนุน การติดตามตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ (Regulator and 

Providers) และตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ 

- นอกจากนี้แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560-2574) มีประเด็นสําคัญ ดังตอไปนี้ 

- การสรางโอกาสการเขาถึงอุดมศึกษาอยางกวางขวางและเปนธรรม 

- การพัฒนานักศึกษา 

- โครงสรางพ้ืนฐานการวิจัยและนวัตกรรม 

- ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน 

- การสรางความม่ันคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา 

- นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล 

- การบริหารจัดการท่ีดีในระบบอุดมศึกษา 

- อุดมศึกษาดิจิตอล 

          เปาหมายเม่ือสิ้นแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2560-2574) 

- สัดสวนวิทยาศาสตรตอสังคมศาสตร (Science : Humanity) = 60 : 40 

- Global University Ranking in Top 200 = 5 University 

- English Proficiency = Top 5 in Asia 

          นอกจากนี้สิ่งท่ีสังคมจะไดรับ (Deliverables)  โอกาสในการเขาถึงผลผลิตจากทุกพันธกิจอุดมศึกษาท่ีมี

คุณภาพของทุกภาคสวน (Accessibility and Equity) ทุนทางสังคมใหเกิดผูนําทางความคิดท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลง

สังคมท่ีดีข้ึน (Quality and Efficiency) องคความรูและนวัตกรรมท่ีเสนอทางเลือกและตอบโจทยสังคมเพ่ือการ

พัฒนาประเทศในบรบิทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
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5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. 2548  ลงราชกิจจานุเบกษา เลม 122  ตอนท่ี 6 ก  ลงวันท่ี 18 มกราคม 2548 มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปน

ส วนราชการตามกฎหมายว าด วยวิ ธีการงบประมาณ สั ง กัดสํ านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสองรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบและ

การศึกษานอกระบบ ท่ีเนนการตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและงานบริการ โดยใชพ้ืนท่ีจัดการศึกษาหลักใน 3 พ้ืนท่ี 

ไดแก เทคนิคกรุงเทพ บพิตรพิมุขมหาเมฆ และพระนครใต และมีภาระหนาท่ีตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาโดย

เนนภารกิจ 4 ดาน คือ 

- จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มุงเนนวิชาชีพเชิงสรางสรรคบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ีมี

คุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ 

- สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานสรางสรรค บนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูการผลิต

และการบริการท่ีสามารถถายทอดและ สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาของประเทศ 

- ใหบริการงานวิชาการ และการศึกษาท่ีมีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสูการ

แขงขัน 

- ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 

 

6.  (ราง) แผนผังความเช่ือมโยงโครงสรางผลผลิต/โครงการภาพรวมอุดมศึกษา เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 

ป ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เปาหมายการใหบริการกระทรวง และ

ยุทธศาสตรกระทรวง เพ่ือประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจาย 

          ในการดําเนินการจัดทําแผนการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) มหาวิทยาลัยไดนํา (ราง) แผนผังความเชื่อมโยงโครงสรางผลผลติ/โครงการภาพรวมอุดมศึกษา 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ซ่ึงประกอบดวย 4 

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายกระทรวงในแตละประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การผลิตกําลังคนดาน วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือยกระดับขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาหมายกระทรวง ขอท่ี 1 การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมและสรางความ

ตระหนักดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ 

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

เปาหมายกระทรวง ขอท่ี 3 การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

เปาหมายกระทรวง ขอท่ี 9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 



13 

 

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากดวย การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 

เปาหมายกระทรวง ขอท่ี 5 การพัฒนาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ

คุณภาพชีวิต 

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพ และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

เปาหมายกระทรวง ขอท่ี 6 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนใหเปน High–Skilled Workforce 

ตามความตองการของประเทศ 

เปาหมายกระทรวง ขอท่ี 7 การสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

เปาหมายกระทรวง ขอท่ี 8 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนะดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

เปาหมายกระทรวง ขอท่ี 9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 

 

1.2. ขอมูลพ้ืนฐานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2.1. ประวัติความเปนมา  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเริ่มกอตั้งเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ตาม

กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา 

เลมท่ี 123 ตอน 118 ก เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 หนา 9 ) โดยพัฒนามาจาก ศูนยวิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ มาเปนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลกรุงเทพ  หลังจากมหาวิทยาลัยไดสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  เสร็จสิ้นในพุทธศักราช  และไดรับ

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ในวันพุธท่ี  7 ธันวาคม 2559  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดดําเนินการยายจากอาคารศูนยวิทยบริการ มายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมีพ้ืนท่ีทําการบริเวณ ชั้น 

ชั้น3 - 5 และชั้น 6 ฝง R  รวมมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 5,513.50 ตารางเมตร  
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1.3. โครงสรางหนวยงาน 

1.3.1. โครงสรางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. โครงสรางการแบงสวนงานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนดังนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร

งานบริหารทั่วไป

รองผูอํานวยการงานวทิยบริการ

งานวทิยบริการ งานเทคโนโลยีการศกึษา

รองผูอํานวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเทคโนโลยีคอมพวิเตอร

และระบบเครือขาย
งานระบบสารสนเทศ

สํานักงานผูอํานวยการ

ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผูอํานวยการฝายวางแผนและบริหาร

หัวหนางานบรหิารท่ัวไป

รองผูอํานวยการงานวทิยบริการ

หัวหนางานวทิยบรกิาร
หัวหนางานเทคโนโลยี

การศกึษา

รองผูอํานวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหนางานเทคโนโลยี

คอมพวิเตอรและระบบเครอืขาย

หัวหนางานระบบ

สารสนเทศ

สํานักงานผูอํานวยการ

- งานสารบรรณและงานเลขานุการ 

- งานบุคคล 

- งานการเงนิ/บัญชี 

- งานวางแผน/งบประมาณ 

- งานพัสดุครุภัณฑ 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานประชาสัมพันธ 

- ศูนยสอบและฝกอบรม 

 

- งานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่อง 

- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

- งานวเิคราะหทรัพยากรสารสนเทศ 

- งานบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ 

- งานพัฒนาและดูแลฐานขอมูล

อิเล็กทรอนกิส 

- งานพพิธิภัณฑและหอจดหมายเหตุ 

- ศูนยเรยีนรูดวยตนเอง 

 

- งานผลติสื่อการเรยีนการสอน 

- งานผลติสื่อมัลติมีเดยี 

- งานบรกิารวัสดุอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ 

 

- งานเทคโนโลยีคอมพวิเตอรและ

เครอืขายคอมพวิเตอร 

- งานพัฒนาระบบเครอืขาย 

- งานบํารุงรักษา ดูแล ตรวจสอบ

และแกไขขอบกพรองของระบบ

เครอืขาย 

 

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

- งานจัดหาระบบสารสนเทศ 

- งานบํารุงรักษาซอฟตแวร 

- งานบรกิารระบบสารสนเทศ 
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1.1.4  เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับแผนยุทธศาสตรตางๆ 
 

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตรชาติ 
1. ดานความม่ันคง 2. ดานความสามารถในการ

แขงขัน 

3. การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
4. การสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม 

5. การสรางความดี

คุณภาพชีวิตเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
5.การเสริมสรางความม่ันคง

แหงชาติเพื่อพัฒนาประเทศฯ 

3.การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจ  7.การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 8.การพัฒนาวิทยาศาสตร 9.
การพัฒนภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1. เสริมสรางและพัฒนา    

ศักยมนุษย 
2. การสรางความเปนธรรม

และลดความเหล่ีอมลํ้าใน

สังคม 

4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

6. การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนการศึกษาชาติ 
4. การจัดการศึกษาเพื่อความ

ม่ังคงทุกมิติ 

1. การผลิตและพัฒนากําลัง การ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแขงขัน 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก

ชวงวัยและสรางสังคมแหงการ

เรียนรู 

4. การสรางโอกาสและความเสมอ

ภาคและความเทาเทียมทาง

การศึกษา 

4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

6. การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร มทรก  2561-2565 
1. ยกระดับการเรียนรูดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสรางสรรค 2. การสรางเครือขายความ

รวมมืออัจฉริยะเพื่อเสริม
ศักยภาพในการแขงขัน 

3. สงเสริมการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 4. การขยายกลุมผูรับบริการทุกชวงวัย

ท่ีตอบสนองความตองการเรียนรูตลอด

ชีวติ 

ยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการ  

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ป 2563-2566 

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และการประยุกตใชระบบ

สารสนเทศ เพื่อการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

2. การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ และความรู เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูตลอด
ชีวิต 

3. สงเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนใหมีความพรอมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 



16 

การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พศ. 2564-2568  

พันธกิจ 

1. ใหบริการและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

2. ใหบริการและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต   
 

3. ใหบริการและสนับสนนุใหนักศึกษา

และบุคลากรใหมีความพรอมดาน

เทคโนโลยีเชิงสรางสรรค 

4. ดําเนินงานทางดานบรหิาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร 
การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและการ

ประยุกตใชระบบสารสนเทศ เพื่อการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ และความรู 

เพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

การสงเสริมนักศึกษา บุคลากร และ

ชุมชนใหมีความพรอมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

มีโครงสรางพ้ืนฐานทางสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

สามารถเช่ือมตอโครงขายกันไดอยางท่ัวถึง มีความ

ม่ันคงปลอดภัยและ 

มีสภาพแวดลอมทางกายภาพและภูมิทัศนเพ่ือ

สนับสนุนการเรยีนร ู

 

เปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศ และองค

ความรูท่ีสามารถ เขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว 

เอ้ือตอการเรยีนรู และมีระบบสนับสนุนการ

เรียนการสอนและการเรยีนรูนอกหองเรยีน 

 

นักศึกษา คณาจารยและบคุลากรของ

มหาวิทยาลยัฯ ใหมีทักษะในการ

ประยุกตใชงานดาน ICT และเพ่ิม

ศักยภาพดาน ICT ของนักศึกษา 
บุคลากร และชุมชน 

บริหารจัดการอใหเกิดระบบการ

ทํางาน ท่ีมีประสิทธิภาพ บคุลากรมี

ความรูความสามารถ เปนคน

คุณภาพดานการใหบริการ  และมี

ทัศนคติในการทํางานอยางเปนระบบ 

วิสัยทัศน แหลงเรียนรูตลอดชีวิต มุงสูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค 

กลยุทธ 1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบสารสนเทศให และ

สนับสนุนการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 

(ระบใุหชัดเจน) 

 

1. การจัดหาและบันทึกสารสนเทศดิจิทัล 

(Digital Collections) เพ่ือสนับสนุน

การเรียนรู การผลติบัณฑติ การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 

2.  จัดหาระบบบรูณาการสื่อการเรียนการ

สอน และทรพัยากรสารสนเทศท่ี

สนับสนุนการเรยีนรูตลอดชีวิต 

3.  การพัฒนาระบบคลังความรู 

(Knowledge Portal) สนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

สงเสริมประชาสัมพันธเขาใชแหลง

1. สนับสนุนพัฒนานักศึกษา คณาจารย

และบุคลากรของมหาวทิยาลยัฯ ใหมี

ทักษะในการประยุกตใชงานดาน ICT 

2. พัฒนาศักยภาพดาน ICT ของ

นักศึกษาและบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถและความเช่ียวชาญ

ระดับมาตรฐานสากล 

3. สงเสริมชุมชน  ใหมีความรูดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ  เพ่ือนําไปใช

และกอเกิดประโยชน หรอืรายไดแก

ชุมชน 

 

1. พัฒนาการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลเพ่ือสราง

คุณคาและการบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2.พัฒนาทรัพยากรบคุคลในสํานัก

วิทยบริการฯ ใหเปนคนคุณภาพ 

ดานการใหบริการ  เพ่ือให

ผูรับบริการเกิดความประทับใจ 
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บทท่ี 2  

การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การประเมินสภาพแวดลอมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการประเมินสภาพแวดลอม

ท้ังภายในและภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการบริหาร และพัฒนาสํานักวิทยบริการฯ โดยใชเทคนิค SWOT Analysis 

รวมกับขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของ แนวทางการประเมินจะใชกระบวนการมีสวนรวมของบุคลากรภายในหนวยงาน 

รวมท้ังพิจารณาทบทวน SWOT ของแผนยุทธศาสตรการบริหารท่ีผานมา รายละเอียดการประเมินสภาพแวดลอม มี

ดังนี้ 

2.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายใน (Internal Assessment) เปนการวิเคราะหเพ่ือสรุปจุดแข็ง (Strength) และ

จุดออน (Weakness)   

2.1.1 จุดแข็ง (Strength) 

1) มีพ้ืนท่ีเฉพาะของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สะดวกตอการใหบริการ 

2) มีการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหบุคลากรใหแสดงความคิดเห็นในการประชุมบุคลากร

ระดับตางๆ  บุคลากรสามารถเสนอแนะการปฏิบัติงานได โดยผูบริหารใหความสําคัญกับขอเสนอแนะ

ตางๆ และนํามาปรับปรุงการบริการงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3) มีทรพัยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย เชน หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ และฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส  

4) มีระบบสืบคน Web OPAC เพ่ือชวย ในการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศใน หองสมุดไดอยางสะดวก

รวดเร็วพรอมท้ัง มีเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการสืบคนขอมูลในทุกๆชั้นของหองสมุด 

5) ผูใชบริการสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆ เชน ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส E-book   ไดตลอดเวลา 

6) อาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสวนรวมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเขา

หองสมุด 
7) มีการสงเสริมใหนักศึกษาสามารถ เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยการ ปฐมนิเทศและจัดอบรมดาน

การสืบคนขอมูล  

8) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีศักยภาพ ในดานการบริหารจัดการและการบริการ 

9) การแบงโครงการสรางองคกรมีความชัดเจน บุคลากรมีความเขาใจวาตนเองอยูสวนใหนขององคกร 
10) มีหองประชุม/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ใหบริการแกนักศึกษา คณาจารย บุคคลภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.1.2 จุดออน (Weakness) 

1) บุคลากรท่ีมีความรูภาษาตางประเทศมีจํานวนจํากัด จําเปนตองพัฒนาบุคคลากรเพ่ือรองรับกิจกรรม

นานาชาติและการบริการสารสนเทศและองคความรูในระดับสากลท่ีตองใชภาษาตางประเทศ 
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2) สํานักวิทยบริการฯ ไมไดเปน หนวยงานหลักจัดทําวิจัย  เปนเพียงหนวยงานท่ีสงเสริมใหมีการคนควา

จากงานวิจัย 

3) บุคลากรบางคนยังขาดทักษะในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมท้ังขาดการติดตามความกาวหนา

ของเทคโนโลย ี

4) บุคลากรสวนใหญยังขาดความรู และทักษะในการ ทํางานดานวิชาชีพในเชิงลึก 

5) การบริการหลายอยางยังขาดการประชาสัมพันธในรายละเอียด ทําใหใชประโยชนในการบริการยังไม 

เต็มท่ี บางครั้งผูใชยังไมทราบ หรือทราบแตไมละเอียด และไมท่ัวถึง 

6) บุคลากรยังขาดกําลังใจในการพัฒนาวิชาชีพ เนื่องจากขอจํากัดดานสถานภาพและโอกาส

ความกาวหนาในการพัฒนาวิชาชีพ 

 

2.2 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก (External Assessment) เปนการวิเคราะหและมุงเนนการประเมินโอกาส 

(Opportunity)และอุปสรรค (Threat) 

2.2.1 โอกาส (Opportunity) 

1) นักศึกษา คณาจารย และบุคลากร มีความตองการ ใชบริการเทคโนโลยี สารสนเทศมากข้ึน 
2) สํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาสงเสริมในดานขอมูล งานวิจัยเพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษา 

คนควาหาความรู 
3) นโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ความรวมือแบบเครือขาย ชวยใหมีการใชทรัพยากรไดคุมคาและประหยัดข้ึน มีการแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณการทํางาน และแกไขปญหาตางๆ รวมกัน 

5) มีโอกาสไดติดตอและเขารวมประชุมในเครือขายวิชาชีพ ทําใหสามารถสรางเครือขายความรวมมือ 

6) มีการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันมากข้ึน 

7) มีหองประชุม/หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ใหบริการแกนิสิต นักศึกษา คณาจารย บุคคลภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

8) มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย/หนวยงานราชการ/องคกรเอกชน ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทํา

ให เกิดความเขมแข็งและภาพลักษณท่ีดี ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย 

2.2.2 อุปสรรค (Threat) 

1) ทรัพยากรสารสนเทศท่ีเรียนเปน ภาษาตางประเทศมีราคาสูงและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป ทําให

ประสบปญหาดานงบประมาณในการจัดซ้ือ  

2) ความตองการและความคาดหวังตอทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการของผูใชมีความ

หลากหลาย ตามความกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีกาวไปอยางรวดเร็ว 

3) ผูใชบริการอานหนังสือนอยลง เพราะสามารถคนหาขอมูลจากแหลงเรียนรูทางอินเทอรเน็ตท่ีสะดวก 

และเขาถึงไดงายกวาการเขาใชบริการสารสนเทศ เชน Google ไมจําเปนตองเขาหองสมุด 

4) บุคลากรยังไมใหความสนใจในการทํางานวิจัย 
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5) การเปดสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย ทําใหจํานวนทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร

ในศูนยตางๆ ไมทันกับการเปลี่ยนแปลง 

6) งบประมาณท่ีทําการเสนอขออาจไมไดหรือไดไมเพียงพอตอการพัฒนาระบบงานและทีมงาน 

 

ทิศทางการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สํานักวิทยบริการไดวางแผนกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาสํานักวิทยบริการ ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2563 -

2567)  โดยพิจารณาจากกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ 2563-2567   ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

และผลการปฏิบัติงานประจําป ตามภารกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นํามาวิเคราะหและ

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการไดนํามากําหนดทิศทางทางการพัฒนาสํานักวิทยบริการฯ 

ใน 8 ดาน  ดังตอไปนี้ 

1. ดานสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.1. พัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ พรอมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความทันสมัย สอดคลองกับ

ความตองการในดานการเรียนการสอน และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

1.2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความหลากหลาย มีการจัดหาหนังสือ เอกสาร ตํารา งานวิจัย วารสาร สื่อ

อิเล็กทรอนิกส สื่อโสตทัศน และฐานขอมูลออนไลน  E-Books, E-Jounals, Reference Database ตาม

ความตองการของนักศึกษา อาจารย และบุคลการของมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปน

มหาวิทยาลัยเชิงสรางสรรค 

1.3. พัฒนานวัตกรรมหองสมุด โดยนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เชน ระบบยืม-คืน หนังสือ ดวย RFID และระบบ SSL-

VPN มาใชในงานหองสมุดเพ่ือเพ่ิมสมถรรนะในการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว อยางท่ัวถึง 

1.4. พัฒนาฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกสระดับชาติ  รวมกับสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดทํา 

Thai Digital Collection 

1.5. โครงการจัดทําหอง Co-Working Space เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีพ้ืนท่ี

ในการศึกษา คนควา และทํางานรวมกัน หลังจากสํานักวิทยบริการฯ ปดทําการ 

1.6. พัฒนาการเชื่อมโยงสารสนเทศหองสมุดในเครือขายความรวมมือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Single 

Serch) 

2. ดานการพัฒนานักศึกษา 

สํานักวิทยบริการฯ ไดตระหนักเห็นความสําคัญในการพัฒนักศึกษาใหมีศักยภาพยิ่งข้ึน มีการจัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมสงเสริมการใชบริการ เพ่ือใหเปนนักศึกษาท่ีมี

คุณภาพ จึงจัดโครงการดังตอไปนี้ 

2.1. โครงการฝกอบรมการใชสารสนเทศและการสืบคนฐานขอมูล 

2.2. โครงการฝกอบรมและจัดสอบความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT 
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3. ดานการวิจัย 

สํานักวิทยบริการฯ สนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัย เพ่ือนําผลงานวิจัยมาพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4. ดานการบริการวิชาการ 

4.1. มีกิจกรรมบริการวิชาการสูชุมชนในรูปแบบท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เชน การจัดกิจกรรม

สงเสริมการอานและการเรียนรู 

4.2. มีการบริการวิชาการสูชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีความรูทางดานเทคโนโลยี 

5. ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.1. สํานักวิทยบริการไดจัดกิจกรรมและเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับมหาวิทยาลัย

เปนประจําและตอเนื่อง 

5.2. การสรางเครือขายความรวมมือดานขอมูล 

6. ดานการบริหารจัดการ 

6.1. ดําเนินการดานการประกันคุณภาพ โดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมและรับรูในการพัฒนา และกํากับดูแล

ตัวบงชี้ เพ่ือใหหนวยงานมีมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 

6.2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ไดแก ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 

7. ดานการพัฒนาสถาบันสูสากล 

7.1. พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือใหบุคลากรสามารถใหบริการกับ

อาจารย นักศึกษา ผูรับบริการอ่ืนๆ ท่ีเปนชาวตางชาติได 

7.2. พัฒนาจัดทําเว็บไซดสํานักวิทยบริการ แบบฟอรมการใหบริการ รวมท้ังปายสถานท่ีตางๆ เปน

ภาษาอังกฤษ เพ่ือใหสามารถเขาถึงการบริการของชาวตางชาติได และเปนสากล 

8. ดานการพัฒนาภูมิทัศนและสภาพแวดลอม 

สํานักวิทยบริการ มุงพัฒนาภูมิทัศน สภาพแวดลอมทางกายภาพ ท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูอยางยั่งยืน  

พัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู และกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และรักษาความสะอาด ใหเปนแหลงเรียนรูสีเขียว 

ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีจะพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 
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บทที่ 3 

ยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

แหลงเรียนรูตลอดชีวิต มุงสูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค 

  

พันธกิจ (Missions)  ความมุงหมายพ้ืนฐานในการจัดตั้งองคกร 

1. ใหบริการและสนับสนุนใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชนใหมีความพรอมดานเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค 

2. ใหบริการและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ดวย

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3. ใหบริการและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

4. ดําเนินงานดานบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

อัตลักษณ  

“มีจิตบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 

 

คานิยม (Corporate value)  S.M.A.R.T 

1.  ความยั่งยืน (Sustainability) มี 

2. การจัดการ (Management) 

3. ประสบความสําเร็จ (Accompishment) 

4. ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง (Revolution) 

5. เทคโนโลยี (Technology) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนใหมีความพรอมดานเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการท่ี

มีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

1. มีโครงสรางพ้ืนฐานทางสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมตอโครงขายกันไดอยางท่ัวถึง มีความม่ันคง

ปลอดภัย 

2. มีสภาพแวดลอมทางกายภาพและภูมิทัศนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 

กลยุทธ แนวทาง 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบสารสนเทศให และสนับสนุนการ

บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีเสถียรภาพ 

- ติดตั้งอุปกรณ Wireless ใหครอบคลุมทุกจุดใน

มหาวิทยาลัย และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

- จัดทําระบบความม่ันคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ 

- สงเสริมการจัดหาซอฟตแวรทางเลือกท่ีจําเปน

สําหรับอาจารย บุคลากร และนักศึกษาเพ่ือใช

งานเบื้องตน  

- สนับสนุนใหหนวยงานภายในมหาวทิยาลัยใช

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

- ใหบริการพ้ืนท่ีเก็บขอมูลสําหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัย  

- จัดทําและเผยแพร IT Policy ท่ีเก่ียวของกับ

คอมพิวเตอร 

- ระบบโทรศัพทใหพรอมใชในการรองรับ IP V 6 

- จัดตั้งเปนศูนยบริการบํารุงรักษาอุปกรณ

คอมพิวเตอรและอุปกรณ IT อ่ืนๆ 

- พัฒนาเว็บไซตของ สวส. ในรปูแบบท่ีทันสมัย

และมีเวอรชั่นภาษาตางประเทศ 

2. พัฒนาสภาพแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู - โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเปน Green 

Library 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

เปาประสงค 

1. เปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศ และองคความรูท่ีสามารถ เขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว เอ้ือตอการเรียนรู 

(Smart Library) 

2. มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรูนอกหองเรียน 

กลยุทธ แนวทาง 

1. การพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดเก็บ

สารสนเทศดิจิทัล (Digital Collections) เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 

- การพัฒนาระบบฐานขอมูลการจัดเก็บ

สารสนเทศดิจิทัล (Digital Collections) 

- การพัฒนาสื่อสารสนเทศดิจิทัล (Digital 

Contents) เพ่ือการใชงานออนไลน 

2. จัดหาระบบบูรณาการสื่อการเรียนการสอน 

และทรัพยากรสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

 

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหบริการดาน

เทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรูตลอดเวลา

สรางระบบสารสนเทศท่ีสงเสริมการเขาถึง และ

การเรียนรูตลอดชีวิต 

3. การพัฒนาระบบคลังความรู (Knowledge 

Portal) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- การพัฒนาระบบคลังความรู เพ่ือสนับสนุนการ

เรียนรูตลอดชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  สงเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนใหมีความพรอมดานเทคโนโลยี สารสนเทศ 

เปาประสงค 

1. นักศึกษา คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีทักษะในการประยุกตใชงานดาน ICT 

2. เพ่ิมศักยภาพดาน ICT ของนักศึกษาและบุคลากรใหมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ

มาตรฐานสากล 

3. เพ่ิมศักยภาพดาน ICT ใหกับชุมชน 

กลยุทธ แนวทาง 

1. สนับสนุนพัฒนานักศึกษา คณาจารยและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีทักษะในการ

ประยุกตใชงานดาน ICT 

- จัดตั้งศูนยสอบและฝกอบรมทักษะทางดาน ICT 

แกนักศึกษา คณาจารย บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย และชุมชน 

- อบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูระดับเชี่ยวชาญ

ดาน IT เ พ่ือยกระดับความเชี่ ยวชาญดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สรางโอกาสใหบุคลากรและนักศึกษา เขารวม

การพัฒนาและหาความรู ในการพัฒนาดาน

เทคโนโลย ี

- พัฒนาเปนศูนยทดสอบความรูดานคอมพิวเตอร 

และหนวยงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

2. พัฒนาศักยภาพดาน ICT ของนักศึกษาและ

บุคลากรใหมีความรูความสามารถและความ

เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

- จัดทดสอบศักยภาพดาน ICT ของนักศึกษาและ

บุคลากรโดยใชเกณฑมาตรฐานสากล 

3.  สงเสริมชุมชน  ใหมีความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพ่ือนําไปใชและกอเกิดประโยชน 

หรือรายไดแกชุมชน 

- จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพ่ือนําไปใช

ประโยชนในชมุชน 

4. สรางเครือขายพันธมิตรกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ - ทํา MOU เพ่ือสรางเครือขายพันธมิตรในการ

พัฒนาองคความรูรวมกับองคกรตางๆ ภายนอก

มหาวิทยาลัย ทางดาน IT  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 :  การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

1. บริหารจดัการดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิดระบบการทํางาน ท่ีมปีระสิทธิภาพ  

2. บุคลากรมีความรูความสามารถ เปนคนคุณภาพดานการใหบริการ  และมีทัศนคติในการทํางานอยางเปนระบบ 

 

กลยุทธ แนวทาง 

1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือสรางคุณคาและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
- สงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรสํานักฯ ใชหลัก 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

- บริหารจัดการงบประมาณอยางคุมคา เกิด

ประโยชนสูงสุด และโปรงใส ตรวจสอบได 

- สงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบท่ี

สอดคลองกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงตามความ

ตองการของผูใชบริการ 

- สงเสริมใหนักศึกษา อาจารยและบุคลากรมีสวน

รวมในการ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  

- จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก 

ผูใชบริการ 

- จัดหา ซอมบํารุงรักษาอุปกรณใหมีความทันสมัย 

เพียงพอ และมีประสิทธิภาพพรอมในการ

ใหบริการ 

3. พัฒนาทรพัยากรบุคคลในสํานักวิทยบริการฯ ให

เปนคนคุณภาพ ดานการใหบริการ  เพ่ือให

ผูรับบริการเกิดความประทับใจ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพการใหบริการดวยใจ 

(Service Mind) 

- จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ใหกับบุคลากร ใน

การพัฒนาตนและพัฒนางาน 

- โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือคุณภาพงาน และ

สรางโอกาสความกาวหนาในสายวิชาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ เปาประสงค โครงการ และตัวช้ีวัด 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

1. มีโครงสรางพ้ืนฐานทางสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมตอโครงขายกันไดอยางท่ัวถึง มีความมั่นคงปลอดภัย 

2. มีสภาพแวดลอมทางกายภาพและภูมิทัศนเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย  ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568  
เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบสารสนเทศ และ

สนับสนุนการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. โครงการจัดหาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ

ขอมูลในระบบเครือขาย 

รอยละของทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศที่

เพิ่มขึ้นหรือทดแทนเทียบกับจํานวนทรัพยากร

สารสนเทศที่มีทั้งหมด 

รอยละ >=10 >=5 >=10 

 

>=5 >=5 - ระบบเครือขาย 

- ระบบ

สารสนเทศ 

2. บํารุงรักษาอุปกรณเครือขายและระบบโทรศัพท รอยละการใชงานไดของอุปกรณกระจายสัญญาณ

เครือขาย 

รอยละ >=95 >=95 >=95 >=95 >=95 - ระบบเครือขาย 

 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการเครือขาย ระดับ >=3.5 >=3.5 >=3.5 >=3.5 >=3.5 
3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา หรือปรับปรุงระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

รอยละของระบบสารสนเทศที่ไดรับการสงเสริม 

สนับสนุนหรือปรับปรุง 

รอยละ >= 70 >= 85 >= 85 >= 90 >= 90 - ระบบ

สารสนเทศ 

2. พัฒนาสภาพแวดลอมเพือ่สนับสนุนการ

เรียนรู 
1. โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับการปรับปรุง

สภาพแวดลอมใหเปน Green Library 

จํานวนโครงการจัดหาทรัพยากรสําหรับการ

ปรับปรุงสภาพเวดลอมใหเปน Green Library 

โครงการ >=1 >=1 >=1 >=1 >=1 -วทิยบรกิาร 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ระดับ >=4 >=4 >=4.5 >=4.5 >=4.5 -วทิยบรกิาร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

เปาประสงค 

1. เปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศ และองคความรูท่ีสามารถ เขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว เอ้ือตอการเรียนรู (Smart Library) 

2. มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรูนอกหองเรียน 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย  ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 
เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย 

1. การจัดหาและบันทกึสารสนเทศดิจิทัล 

(Digital Collections) เพื่อสนับสนุน

การเรียนรู การผลิตบัณฑิต การวจิัย 

และการบริการวิชาการ 

1. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital 

Contents) เพื่อการใชงานออนไลน 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส  

รายการ >=1,000 >=1,000 >=1,000 >=1,000 >=1,000 -วทิยบรกิาร 

 

2. จัดหาระบบบูรณาการส่ือการเรียนการ

สอน และทรัพยากรสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต 

1. โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อใหบริการ เพื่อการ

เรียนรูตลอดชีวิต 

จํานวนโครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่ใหบริการ 

เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

โครงการ >=1 >=1 >=1 >=1 >=1 -วทิยบรกิาร 

- เทคโนโลยี

การศึกษา 

-ระบบสารสนเทศ 

2. โครงการพัฒนาส่ือสารสนเทศดิจิทัล (Digital 

Contents) เพื่อการใชงานออนไลน 

จํานวนส่ือการเรียนรูที่พัฒนาในรูปแบบ 

Online 

เรื่อง >=3 >=4 >=4 >=4 >=4 -เทคโนโลยี

การศึกษา 

 

3. การพัฒนาระบบคลังความรู 

(Knowledge Portal) สนับสนุนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู 

1. จัดหาหรือสนับสนุนการจัดเก็บองคความรู เพื่อ

สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู 

จํานวนระบบคลังความรู ระบบ >=1 >=1 >=1 >=1 >=1 - ระบบสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  สงเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนใหมีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาประสงค 

1. นักศึกษา คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีทักษะในการประยุกตใชงานดาน ICT 

2. เพ่ิมศักยภาพดาน ICT ของนักศึกษาและบุคลากรใหมีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล 

3. เพ่ิมศักยภาพดาน ICT ใหกับชุมชน 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย  ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 
เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย 

1. สนับสนุนพัฒนานักศึกษา คณาจารย

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมี

ทักษะในการประยุกตใชงานดาน ICT 

1. โครงการพัฒนาเปนศูนยสอบและฝกอบรมดาน 

ICT 

จํานวนศูนย ศูนย - 1 - - - - งานบริหาร 

2. โครงการฝกอบรมทักษะทางดาน ICT แก

นักศึกษา คณาจารย บุคลากรของมหาวทิยาลัย 

และชุมชน 

จํานวนโครงการรฝกอบรมทักษะทางดาน 

ICT แกนักศึกษา คณาจารย บคุลากรของ

มหาวิทยาลัย และชุมชน 

ระดับ >=1 >=2 >=2 >=2 >=2 - งานบริหาร 

2. พัฒนาศักยภาพดาน ICT ของ

นักศึกษาและบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถและความเชีย่วชาญ

ระดับมาตรฐานสากล 

1. โครงการจัดทดสอบศักยภาพดาน ICT ของ

นักศึกษาและบุคลากรโดยใชเกณฑ

มาตรฐานสากล 

รอยละผูเขาสอบ ICT เทียบกับจาํนวน

บัณฑิตทั้งหมด 

รอยละ >40 >50 >50 >50 >50 - งานบริหาร 

3. สงเสริมชุมชน  ใหมีความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อนําไปใช

และกอเกิดประโยชน หรือรายไดแก

ชุมชน 

1. โครงการบริการวิชาการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จํานวนโครงการบริการวิชาการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ >=1 >=2 >=3 >=3 >=3 -งานบริหาร 

-ทุกหนวยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 :  การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

1. บริหารจดัการดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิดระบบการทํางาน ท่ีมปีระสิทธิภาพ  

2. บุคลากรมีความรูความสามารถ เปนคนคุณภาพดานการใหบริการ  และมีทัศนคติในการทํางานอยางเปนระบบ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หนวย เปาหมาย  ผูรับผิดชอบ 

2564 2565 2566 2567 2568 
เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย 

1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรร

มาภิบาลเพือ่สรางคุณคาและการบริการ

ที่มีประสิทธิภาพ 

1. กิจกรรมสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรสํานักวิทย

บริการฯ ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ผลการประเมินผูบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

ระดับ >=3.5 >=3.5 >=3.5 >=3.5 >=3.5 -งานบริหาร 

-ทุกหนวยงาน 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ดานการบริหารงานของผูบริหาร 

ระดับ >=3.5 >=3.5 >=3.5 >=3.5 >=3.5 -งานบริหาร 

-ทุกหนวยงาน 

2. บริหารจัดการงบประมาณอยางคุมคา เกิดประโยชน

สูงสุด และโปรงใส ตรวจสอบได 

รอยละของการใชงบประมาณเทียบ

กับแผนงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรร 

รอยละ >80 >80 >80 >80 >80 -งานบริหาร 

-ทุกหนวยงาน 

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลในสํานักวิทย

บริการฯ ใหเปนคนคุณภาพ ดานการ

ใหบริการ  เพือ่ใหผูรับบริการเกิดความ

ประทับใจ 

1. โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากร ใน

การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

รอยละจํานวนบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาตนเองและงาน 

รอยละ >=70 >=80 >=80 >=80 >=80 -งานบริหาร 

-ทุกหนวยงาน 

 

2. เขารวมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อคุณภาพงาน และ

สรางโอกาสความกาวหนาในสายวิชาชพี 

จํานวนผูไดรับตําแหนงทางสาย

วิชาชีพ 

จํานวน

คน 

>=1 >=1 >=1 >=1 >=1 -งานบริหาร 

-ทุกหนวยงาน 
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	เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และคว...
	การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
	1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
	2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
	3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
	4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
	5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
	6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
	ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
	1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
	2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
	3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
	4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
	5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
	2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
	วิสัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
	แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งห...
	- การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
	- ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ำในสังคม
	- ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
	- ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	- ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
	- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
	- ธรรมมาภิบาลในสังคมไทย
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
	- ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
	สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศในระยะ 5 ปี จะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้อ...
	3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
	แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มุ่งเน้น “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ...
	- เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
	- เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
	- เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	- เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง
	นอกจากนั้นแผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
	3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic’s)
	8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทัก...
	มีเป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ
	- ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
	- ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
	- อย่างเท่าเทียม (Equity)
	- ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
	- ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)
	- ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
	นอกจากนี้แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
	- การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
	- การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
	- ในการแข่งขันของประเทศ
	- การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
	- การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
	- การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	- การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
	4. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574)
	แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยน แปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้อุดมศึกษามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ โดยแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533-2547) กำหนดให้อุดมศึกษาต้องสร้างความเป็นเลิศ...
	เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พิจารณา 5 องค์ประกอบ
	- การเข้าถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility) : การรับนักศึกษา Age Group, Non-Age Group
	- ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา (Equity) : ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
	- คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Quality) : สมรรถนะบัณฑิตความสมดุลของ Soft Skill และ Hard Skill
	- ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency) : ธรรมาภิบาล และการจัดสรรทรัพยากร
	- การตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) : บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
	แนวคิดการปรับเปลี่ยนระบบอุดมศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (4-Re)
	- Reorientation of Higher Education System การกำหนด Core Competencies
	- ของระบบอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศสู่อนาคต
	- Reprofiling of Higher Education Institutes การปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นจุดเด่นของแต่ละสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศ
	- Restructuring of Higher Education System การปรับโครงสร้างของระบบอุดมศึกษา
	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอุดมศึกษา
	- Reorganization of Higher Education System การจัดองค์การใหม่ในระบบอุดมศึกษาเพื่อให้เกิดกลไกการกำหนดนโยบาย การสนับสนุน การติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ (Regulator and Providers) และตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
	- นอกจากนี้แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574) มีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้
	- การสร้างโอกาสการเข้าถึงอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม
	- การพัฒนานักศึกษา
	- โครงสร้างพื้นฐานการวิจัยและนวัตกรรม
	- ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน
	- การสร้างความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา
	- นโยบายการสนับสนุนและประเมินผล
	- การบริหารจัดการที่ดีในระบบอุดมศึกษา
	- อุดมศึกษาดิจิตอล
	เป้าหมายเมื่อสิ้นแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574)
	- สัดส่วนวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์ (Science : Humanity) = 60 : 40
	- Global University Ranking in Top 200 = 5 University
	- English Proficiency = Top 5 in Asia
	นอกจากนี้สิ่งที่สังคมจะได้รับ (Deliverables)  โอกาสในการเข้าถึงผลผลิตจากทุกพันธกิจอุดมศึกษาที่มีคุณภาพของทุกภาคส่วน (Accessibility and Equity) ทุนทางสังคมให้เกิดผู้นำทางความคิดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดีขึ้น (Quality and Efficiency) อ...
	5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122  ตอนที่ 6 ก  ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สังกัดส...
	- จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
	- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของประเทศ
	- ให้บริการงานวิชาการ และการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
	- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
	6.  (ร่าง) แผนผังความเชื่อมโยงโครงสร้างผลผลิต/โครงการภาพรวมอุดมศึกษา เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และยุทธศาสตร์กระทรวง เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
	ในการดำเนินการจัดทำแผนการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) มหาวิทยาลัยได้นำ (ร่าง) แผนผังความเชื่อมโยงโครงสร้างผลผลิต/โครงการภาพรวมอุดมศึกษา เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรง...
	- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 1 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
	- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 3 การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
	เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
	- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
	เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 5 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
	- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
	เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 6 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนให้เป็น High–Skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ
	เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 7 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 8 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนะดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
	เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

