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ค าน า 
 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2563-2567  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การด าเนินการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพภายใต้
วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาคนสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การบริหารฉบับนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ระดมความคิดจากบุคลากรภายในจากคณะกรรมการ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์นี้จะเป็นเครื่องมือส าหรับ
หน่วยงานในสังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและจัดการศึกษา 
รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

                 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

1.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาคนสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 

 
1.1.2 พันธกิจ (Mission)   

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติและมีคุณธรรม 
2) มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์  เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
3) บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
4) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6) มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ 

 
1.1.3 ค่านิยมหลัก (Values) 
 Unity (ความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียว) 
  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีใจรวมกันเป็นหนึ่งเดียว มีความสามัคคีกลมเกลียว ร่วมใจ
กันท างานเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและราชการเป็นหลัก 
 Keen (ความเชี่ยวชาญ) 
  บุคลากรและนักศึกษาใฝ่ความรู้ มุ่งพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
บนพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 
 Talent (ความสามารถพิเศษ) 



4 
 
  บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาบัยได้รับการฝึกฝนจนมีความสามารถท่ีโดดเด่นเฉพาะ แตกต่าง
จากบุคคลอ่ืน 

 
  
1.1.4  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2561-2565  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2563) ระยะ 5 ปี เป็นเครื่องมือในการบริหารงานเพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยแผนยุทธศาสตร์
การบริหารมหาวิทยาลัย โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ตลอดจน
นโยบายของรัฐบาล 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาประเทศ โดยอาศัยข้อมูล
จากการระดมความคิดเห็น สรุปดังนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
4. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) 
5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
6. แผนผังความเชื่อมโยงโครงสร้างผลผลิต/โครงการภาพรวมอุดมศึกษา เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และ
ยุทธศาสตร์กระทรวง เพื่อประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย 

 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือ
พัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถ
สร้างการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ
และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนใน
ทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
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 
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2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 
         วิสัยทัศน์ : สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
         แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตาม
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนดังนี้ 

- การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

- ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ าในสังคม 

- ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

- ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 

- ธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

- ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
         ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศในระยะ 5 ปี จะยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพ่ือให้การพัฒนาในทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มี
ความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับเกื้อกูล และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน และกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้อง
ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอ่ืนๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ 
พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพการ
แข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อ
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ส่วนรวมน าไปสู่การสร้างสั งคมที่ พึ งปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์  รักษา ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
         แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มุ่งเน้น “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลก
ศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 

- เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
- เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก

ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 

 นอกจากนั้นแผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้ เรียน (Learner 
Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มี  คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  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) ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 
และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทัน
สื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) 
และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
          มีเป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ 

- ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) 

- ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

- อย่างเท่าเทียม (Equity) 

- ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) 

- ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
(Efficiency) 

- ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) 
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          นอกจากนี้แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

- การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

- การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

- ในการแข่งขันของประเทศ 

- การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

- การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

- การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

4. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) 
          แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยน 
แปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือให้อุดมศึกษามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ โดยแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2533-2547) ก าหนดให้อุดมศึกษาต้องสร้างความเป็นเลิศ  ความเสมอภาค ประสิทธิภาพ และความเป็นนานา 
ชาติ ส่วนแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเชื่อมโยงกับการศึกษา
ทุกระดับ ปัญหาคุณภาพและมาตรฐาน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ต่อมา การเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่  21 มีแนวโน้มส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยหลายประการ เช่น โครงสร้างประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน เศรษฐกิจดิจิทัล 
ฯลฯ ประกอบกับแนวคิดในการปฏิรูปประเทศไทย และการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้ระบบอุดมศึกษาเป็นกลไกของรัฐ
ในการพัฒนาความรู้และปัญญาของสังคมและน าไปสู่การพัฒนาประเทศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) จึงมีมติ
ให้ด าเนินการจัดท า แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) 
  เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พิจารณา 5 องค์ประกอบ 

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

- ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา (Equity) : ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ 

- คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Quality) : สมรรถนะบัณฑิตความสมดุลของ Soft Skill และ Hard 
Skill 

- ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency) : ธรรมาภิบาล และการจัดสรรทรัพยากร 

- การตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) : บัณฑิตและงานวิจัยตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ 
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         แนวคิดการปรับเปลี่ยนระบบอุดมศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (4-Re) 

- Reorientation of Higher Education System การก าหนด Core Competencies 

- ของระบบอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่อนาคต 

- Reprofiling of Higher Education Institutes การปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นจุดเด่น
ของแต่ละสถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

- Restructuring of Higher Education System การปรับโครงสร้างของระบบอุดมศึกษา 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบอุดมศึกษา 

- Reorganization of Higher Education System การจัดองค์การใหม่ในระบบอุดมศึกษาเพื่อให้เกิด
กลไกการก าหนดนโยบาย การสนับสนุน การติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ (Regulator and 
Providers) และตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

- นอกจากนี้แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574) มีประเด็นส าคัญ 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)  โอกาสในการเข้าถึงผลผลิตจากทุกพันธกิจอุดมศึกษาท่ีมี
คุณภาพของทุกภาคส่วน (Accessibility and Equity) ทุนทางสังคมให้เกิดผู้น าทางความคิดที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
สังคมท่ีดีขึ้น (Quality and Efficiency) องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เสนอทางเลือกและตอบโจทย์สังคมเพ่ือการ
พัฒนาประเทศในบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
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5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122  ตอนที่ 6 ก  ลงวันที่ 18 มกราคม 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น
ส่ วนราชการตามกฎหมายว่ าด้ วยวิ ธีการงบประมาณ สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสองรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ ที่เน้นการตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและงานบริการ โดยใช้พ้ืนที่จัดการศึกษาหลักใน 3 พ้ืนที่ 
ได้แก่ เทคนิคกรุงเทพ บพิตรพิมุขมหาเมฆ และพระนครใต้ และมีภาระหน้าที่ตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาโดย
เน้นภารกิจ 4 ด้าน คือ 

- จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต
และการบริการที่สามารถถ่ายทอดและ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าของประเทศ 

- ให้บริการงานวิชาการ และการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การ
แข่งขัน 

- ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
6.  (ร่าง) แผนผังความเชื่อมโยงโครงสร้างผลผลิต/โครงการภาพรวมอุดมศึกษา เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และ
ยุทธศาสตร์กระทรวง เพื่อประกอบการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย 
          ในการด าเนินการจัดท าแผนการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) มหาวิทยาลัยได้น า (ร่าง) แผนผังความเชื่อมโยงโครงสร้างผลผลิต/โครงการภาพรวมอุดมศึกษา 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายกระทรวงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตก าลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูงเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 1 การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและสร้างความ
ตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 3 การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
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- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 5 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 6 การผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนให้เป็น High–Skilled Workforce 
ตามความต้องการของประเทศ 
เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 7 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 8 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนะดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
เป้าหมายกระทรวง ข้อที่ 9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 
 
1.2. ข้อมูลพื้นฐานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2.1. ประวัติความเป็นมา  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  ตาม

กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 123 ตอน 118 ก เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 หน้า 9 ) โดยพัฒนามาจาก ศูนย์วิทยบริการ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ มาเป็นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ  หลังจากมหาวิทยาลัยได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  เสร็จสิ้นในพุทธศักราช  และได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ในวันพุธที่  7 ธันวาคม 2559  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ด าเนินการย้ายจากอาคารศูนย์วิทยบริการ มายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมีพ้ืนที่ท าการบริเวณ ชั้น 
ชั้น3 - 5 และชั้น 6 ฝั่ง R  รวมมีพ้ืนที่ทั้งหมด 5,513.50 ตารางเมตร  
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1.3. โครงสร้างหน่วยงาน 

1.3.1. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2. โครงสร้างการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผน
และบรหิำร

งำนบรหิำร
ทัว่ไป

รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวทิย
บรกิำร

งำนวทิยบรกิำร
งำนเทคโนโลยี
กำรศกึษำ

รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

งำนระบบเครอืขำ่ย
งำนระบบ
สำรสนเทศ

ส ำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ

รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผน
และบรหิำร

หวัหนำ้งำน
บรหิำรทัว่ไป

รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวทิย
บรกิำร

หวัหนำ้งำนวทิย
บรกิำร

หวัหนำ้งำน
เทคโนโลยี
กำรศกึษำ

รองผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

หวัหนำ้งำนระบบ
เครอืขำ่ย

หวัหนำ้งำนระบบ
สำรสนเทศ

ส ำนักงำนผูอ้ ำนวยกำร

- งานสารบรรณและงานเลขานุการ 

- งานบุคคล 

- งานการเงิน/บัญชี 

- งานวางแผน/งบประมาณ 

- งานพัสดุครุภัณฑ์ 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- ศูนย์สอบและฝึกอบรม 

-  

- งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง 

- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

- งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 

- งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

- งานพัฒนาและดูแลฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

- งานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 

- ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

- งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 

- งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

- งานบริการวัสดุอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

 

- งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- งานพัฒนาระบบเครือข่าย 

- งานบ ารุงรักษา ดูแล ตรวจสอบ
และแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ
เครือข่าย 

 

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

- งานจัดหาระบบสารสนเทศ 

- งานบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

- งานบริการระบบสารสนเทศ 
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1.1.4  เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับแผนยุทธ์ศาสตร์ต่างๆ 

 
 

 

 
 
  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านความสามารถในการ

แข่งขัน 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

5. การสร้างความดีคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
5.การเสริมสร้างความม่ันคง
แห่งชาติเพื่อพัฒนาประเทศฯ 

3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิ  
7.การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 8.การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ 9.การพฒันภาค
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

1. เสริมสร้างและพัฒนา    ศัก
ยมนุษย์ 

2. การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลี่อมล้ าในสังคม 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนการศึกษาชาติ 
4. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่ง

คงทุกมิติ 

1. การผลิตและพัฒนาก าลัง การ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ มทรก  2561-2565 
1. ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

อัจฉริยะเพื่อเสริมศักยภาพในการ
แข่งขัน 

3. ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 4. การขยายกลุ่มผู้รับบริการทุกช่วงวัยที่
ตอบสนองความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการ  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปี 2563-2566 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ และความรู้ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. ส่งเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พศ. 2563-2567  

พันธกิจ 

1. ให้บริการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. ให้บริการและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 

3. ให้บริการและสนับสนุนให้นกัศึกษา
และบุคลากรให้มีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 

4. ด าเนินงานทางด้านบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธภิาพ 

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู้ 
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

การส่งเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชน
ให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์

มีโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพ 
สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายกันไดอ้ย่างทั่วถึง มีความ
มั่นคงปลอดภัยและ 
มีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและภูมทิัศน์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนร ู

เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และองค์ความรู้ที่
สามารถ เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว เอือ้ต่อการ
เรียนรู ้และมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
และการเรียนรูน้อกห้องเรียน 

 

นักศกึษา คณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้มีทกัษะในการ

ประยุกต์ใช้งานด้าน ICT และเพิ่ม

ศักยภาพด้าน ICT ของนักศกึษา 
บุคลากร และชุมชน 

บริหารจัดการอให้เกดิระบบการท างาน 
ที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ เป็นคนคุณภาพด้านการ
ให้บริการ  และมีทัศนคติในการท างาน
อย่างเป็นระบบ 

วิสัยทัศน ์ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 

กลยุทธ ์ 1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบสารสนเทศให้ และสนับสนุนการ
บริหารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพ 

2. พัฒนาสภาพแวดลอ้มเพือ่สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

1. การจัดหาและบันทกึสารสนเทศดจิิทัล 
(Digital Collections) เพือ่สนับสนนุการ
เรียนรู ้การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

2.  จัดหาระบบบูรณาการสือ่การเรียนการ
สอน และทรัพยากรสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

3.  การพัฒนาระบบคลังความรู้ (Knowledge 
Portal) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

1. สนับสนนุพัฒนานักศกึษา คณาจารย์
และบุคลากรของมหาวทิยาลัยฯ ให้มี
ทักษะในการประยุกต์ใช้งานด้าน ICT 

2. พัฒนาศกัยภาพด้าน ICT ของ
นักศกึษาและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล 

3. ส่งเสรมิชุมชน  ให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อน าไปใช้
และกอ่เกิดประโยชน์ หรือรายได้แก่
ชุมชน 

1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณค่าและ
การบรกิารที่มีประสทิธิภาพ 

2.พัฒนาทรัพยากรบุคคลในส านกั
วิทยบริการฯ ให้เป็นคนคุณภาพ 
ด้านการให้บริการ  เพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ 
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บทที่ 2  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การประเมินสภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการประเมินสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร และพัฒนาส านักวิทยบริการฯ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง แนวทางการประเมินจะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
รวมทั้งพิจารณาทบทวน SWOT ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารที่ผ่านมา รายละเอียดการประเมินสภาพแวดล้อม มี
ดังนี้ 
2.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Assessment) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือสรุปจุดแข็ง (Strength) และ

จุดอ่อน (Weakness)   
2.1.1 จุดแข็ง (Strength) 

1) มีพ้ืนทีเ่ฉพาะของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สะดวกต่อการให้บริการ 
2) มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรให้แสดงความคิดเห็นในการประชุมบุคลากร

ระดับต่างๆ  บุคลากรสามารถเสนอแนะการปฏิบัติงานได้ โดยผู้บริหารให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะ
ต่างๆ และน ามาปรับปรุงการบริการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย เช่น หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  

4) มีระบบสืบค้น Web OPAC เพ่ือช่วย ในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศใน ห้องสมุดได้อย่างสะดวก
รวดเร็วพร้อมทั้ง มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลในทุกๆชั้นของห้องสมุด 

5) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-book   ได้ตลอดเวลา 

6) อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเข้า
ห้องสมุด 

7) มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศโดยการ ปฐมนิเทศและจัดอบรมด้าน
การสืบค้นข้อมูล  

8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีศักยภาพ ในด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

9) การแบ่งโครงการสร้างองค์กรมีความชัดเจน บุคลากรมีความเข้าใจว่าตนเองอยู่ส่วนใหนขององค์กร 
10) มีห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคคลภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.1.2 จุดอ่อน (Weakness) 

1) บุคลากรที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศมีจ านวนจ ากัด จ าเป็นต้องพัฒนาบุคคลากรเพ่ือรองรับกิจกรรม
นานาชาติและการบริการสารสนเทศและองค์ความรู้ในระดับสากลที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ 
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2) ส านักวิทยบริการฯ ไม่ได้เป็น หน่วยงานหลักจัดท าวิจัย  เป็นเพียงหน่วยงานที่ส่งเสริมให้มีการค้นคว้า

จากงานวิจัย 
3) บุคลากรบางคนยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมทั้งขาดการติดตามความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยี 
4) บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ และทักษะในการ ท างานด้านวิชาชีพในเชิงลึก 
5) การบริการหลายอย่างยังขาดการประชาสัมพันธ์ในรายละเอียด ท าให้ใช้ประโยชน์ในการบริการยังไม่ 

เต็มที่ บางครั้งผู้ใช้ยังไม่ทราบ หรือทราบแต่ไม่ละเอียด และไม่ทั่วถึง 
6) บุคลากรยังขาดก าลังใจในการพัฒนาวิชาชีพ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านสถานภาพและโอกาส

ความก้าวหน้าในการพัฒนาวิชาชีพ 
 

2.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (External Assessment) เป็นการวิเคราะห์และมุ่งเน้นการประเมินโอกาส 
(Opportunity)และอุปสรรค (Threat) 
2.2.1 โอกาส (Opportunity) 

1) นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีความต้องการ ใช้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศมากขึ้น 
2) ส านักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาส่งเสริมในด้านข้อมูล งานวิจัยเพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษา 

ค้นคว้าหาความรู้ 
3) นโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) ความร่วมือแบบเครือข่าย ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าและประหยัดขึ้น มีการแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์การท างาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน 
5) มีโอกาสได้ติดต่อและเข้าร่วมประชุมในเครือข่ายวิชาชีพ ท าให้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
6) มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวันมากข้ึน 
7) มีห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการแก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคคลภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
8) มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานราชการ/องค์กรเอกชน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท า

ให้ เกิดความเข้มแข็งและภาพลักษณ์ที่ดี ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย 
2.2.2 อุปสรรค (Threat) 

1) ทรัพยากรสารสนเทศที่เรียนเป็น ภาษาต่างประเทศมีราคาสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ท าให้
ประสบปัญหาด้านงบประมาณในการจัดซื้อ  

2) ความต้องการและความคาดหวังต่อทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการของผู้ใช้มีความ
หลากหลาย ตามความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว 

3) ผู้ใช้บริการอ่านหนังสือน้อยลง เพราะสามารถค้นห้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตที่สะดวก 

และเข้าถึงได้ง่ายกว่าการเข้าใช้บริการสารสนเทศ เช่น Google ไม่จ าเป็นต้องเข้าห้องสมุด 

4) บุคลากรยังไม่ให้ความสนใจในการท างานวิจัย 
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5) การเปิดสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย ท าให้จ านวนทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร

ในศูนย์ต่างๆ ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

6) งบประมาณท่ีท าการเสนอขออาจไม่ได้หรือได้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบงานและทีมงาน 

 
ทิศทางการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส านักวิทยบริการได้วางแผนก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาส านักวิทยบริการ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2563 -
2567)  โดยพิจารณาจากกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ 2563-2567   ผลการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
และผลการปฏิบัติงานประจ าปี ตามภารกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น ามาวิเคราะห์และ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการได้น ามาก าหนดทิศทางทางการพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 
ใน 8 ด้าน  ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.1. พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พร้อมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการในด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

1.2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีความหลากหลาย มีการจัดหาหนังสือ เอกสาร ต ารา งานวิจัย วารสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ และฐานข้อมูลออนไลน์  E-Books, E-Jounals, Reference Database ตาม
ความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลการของมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิงสร้างสรรค์ 

1.3. พัฒนานวัตกรรมห้องสมุด โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบยืม-คืน หนังสือ ด้วย RFID และระบบ SSL-
VPN มาใช้ในงานห้องสมุดเพ่ือเพ่ิมสมถรรนะในการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว อย่างทั่วถึง 

1.4. พัฒนาฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ  ร่วมกับส านักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดท า 
Thai Digital Collection 

1.5. โครงการจัดท าห้อง Co-Working Space เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มีพ้ืนที่
ในการศึกษา ค้นคว้า และท างานร่วมกัน หลังจากส านักวิทยบริการฯ ปิดท าการ 

1.6. พัฒนาการเชื่อมโยงสารสนเทศห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (Single 
Serch) 

2. ด้านการพัฒนานักศึกษา 
ส านักวิทยบริการฯ ได้ตระหนักเห็นความส าคัญในการพัฒนักศึกษาให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น มีการจัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ เพ่ือให้เป็นนักศึกษาที่มี
คุณภาพ จึงจัดโครงการดังต่อไปนี้ 

2.1. โครงการฝึกอบรมการใช้สารสนเทศและการสืบค้นฐานข้อมูล 
2.2. โครงการฝึกอบรมและจัดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT 
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3. ด้านการวิจัย 

ส านักวิทยบริการฯ สนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัย เพ่ือน าผลงานวิจัยมาพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. ด้านการบริการวิชาการ 

4.1. มีกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชนในรูปแบบที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 

4.2. มีการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
5. ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.1. ส านักวิทยบริการได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
เป็นประจ าและต่อเนื่อง 

5.2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูล 
6. ด้านการบริหารจัดการ 

6.1. ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและรับรู้ในการพัฒนา และก ากับดูแล
ตัวบ่งชี้ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

6.2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

7. ด้านการพัฒนาสถาบันสู่สากล 
7.1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรสามารถให้บริการกับ

อาจารย์ นักศึกษา ผู้รับบริการอื่นๆ ที่เป็นชาวต่างชาติได้ 
7.2. พัฒนาจัดท าเว็บไซด์ส านักวิทยบริการ แบบฟอร์มการให้บริการ รวมทั้งป้ายสถานที่ต่างๆ เป็น

ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงการบริการของชาวต่างชาติได้ และเป็นสากล 
8. ด้านการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 

ส านักวิทยบริการ มุ่งพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และรักษาความสะอาด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สีเขียว 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 
  

พันธกิจ (Missions)  ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งองค์กร 

1. ให้บริการและสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 
2. ให้บริการและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. ให้บริการและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ด าเนินงานด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
อัตลักษณ์  

“มีจิตบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 
 

ค่านิยม (Corporate value)  S.M.A.R.T 
1.  ความยั่งยืน (Sustainability) มี 
2. การจัดการ (Management) 
3. ประสบความส าเร็จ (Accompishment) 
4. ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง (Revolution) 
5. เทคโนโลยี (Technology) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายกันได้อย่างทั่วถึง มีความมั่นคง
ปลอดภัย 

2. มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิทัศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ แนวทาง 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบสารสนเทศให้ และสนับสนุนการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีเสถียรภาพ 

- ติดตั้งอุปกรณ์ Wireless ให้ครอบคลุมทุกจุดใน
มหาวิทยาลัย และท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดท าระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ 

- ส่งเสริมการจัดหาซอฟต์แวร์ทางเลือกที่จ าเป็น
ส าหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเพ่ือใช้
งานเบื้องต้น  

- สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

- ให้บริการพ้ืนที่เก็บข้อมูลส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัย  

- จัดท าและเผยแพร่ IT Policy ที่เก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 

- ระบบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้ในการรองรับ IP V 6 

- จัดตั้งเป็นศูนย์บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT อ่ืนๆ 

- พัฒนาเว็บไซต์ของ สวส. ในรปูแบบที่ทันสมัย
และมีเวอร์ชั่นภาษาต่างประเทศ 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ - โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็น Green 
Library 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ 

1. เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และองค์ความรู้ที่สามารถ เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการเรียนรู้ 
(Smart Library) 

2. มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
กลยุทธ์ แนวทาง 

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บ
สารสนเทศดิจิทัล (Digital Collections) เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บ
สารสนเทศดิจิทัล (Digital Collections) 

- การพัฒนาสื่อสารสนเทศดิจิทัล (Digital 
Contents) เพ่ือการใช้งานออนไลน์ 

2. จัดหาระบบบูรณาการสื่อการเรียนการสอน 
และทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้บริการด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดเวลา
สร้างระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมการเข้าถึง และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. การพัฒนาระบบคลังความรู้ (Knowledge 
Portal) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- การพัฒนาระบบคลังความรู้ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ส่งเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 

1. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้งานด้าน ICT 
2. เพ่ิมศักยภาพด้าน ICT ของนักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ

มาตรฐานสากล 
3. เพ่ิมศักยภาพด้าน ICT ให้กับชุมชน 

กลยุทธ์ แนวทาง 
1. สนับสนุนพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีทักษะในการ
ประยุกต์ใช้งานด้าน ICT 

- จัดตั้งศูนย์สอบและฝึกอบรมทักษะทางด้าน ICT 
แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และชุมชน 

- อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ระดับเชี่ยวชาญ
ด้าน IT เ พ่ือยกระดับความเชี่ ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สร้างโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม
การพัฒนาและหาความรู้ ในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี 

- พัฒนาเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
และหน่วยงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของนักศึกษาและ
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

- จัดทดสอบศักยภาพด้าน ICT ของนักศึกษาและ
บุคลากรโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล 

3.  ส่งเสริมชุมชน  ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือน าไปใช้และก่อเกิดประโยชน์ 
หรือรายไดแ้ก่ชุมชน 

- จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ในชุมชน 

4. สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ท า MOU เพ่ือสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการ
พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับองค์กรต่างๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย ทางด้าน IT  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 

1. บริหารจดัการด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดระบบการท างาน ที่มปีระสิทธิภาพ  
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เป็นคนคุณภาพด้านการใหบ้ริการ  และมทีัศนคติในการท างานอย่างเป็นระบบ 

 

กลยุทธ์ แนวทาง 
1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือสร้างคุณค่าและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรส านักฯ ใช้หลัก 

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

- บริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุด และโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

- ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  

- จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ 
ผู้ใช้บริการ 

- จัดหา ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย 
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพพร้อมในการ
ให้บริการ 

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลในส านักวิทยบริการฯ ให้
เป็นคนคุณภาพ ด้านการให้บริการ  เพ่ือให้
ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้วยใจ 
(Service Mind) 

- จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้กับบุคลากร ใน
การพัฒนาตนและพัฒนางาน 

- โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือคุณภาพงาน และ
สร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ และตัวชี้วัด 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 :  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค ์

1. มีโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมตอ่โครงข่ายกันได้อย่างท่ัวถึง มีความมั่นคงปลอดภัย 
2. มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567  
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสารสนเทศ และ
สนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการจัดหาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบเครือข่าย 

ร้อยละของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เพิ่มขึ้นหรือทดแทนเทียบกับจ านวนทรพัยากร
สารสนเทศที่มีทั้งหมด 

ร้อยละ >=15 >=10 >=5 >=10 
 

>=5 - ระบบเครือข่าย 
- ระบบ
สารสนเทศ 

2. บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและระบบโทรศัพท์ ร้อยละการใช้งานได้ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่าย 

ร้อยละ >=95 >=95 >=95 >=95 >=95 - ระบบเครือข่าย 

 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครือข่าย ระดับ >=3.5 >=3.5 >=3.5 >=3.5 >=3.5 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา หรือปรบัปรุงระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนหรือปรับปรุง 

ร้อยละ >=70 >= 70 >= 85 >= 85 >= 90 - ระบบ
สารสนเทศ 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมเพือ่สนับสนุนการ
เรียนรู ้

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เป็น Green Library 

จ านวนโครงการจัดหาทรัพยากรส าหรับการ
ปรับปรุงสภาพเวดล้อมให้เป็น Green Library 

โครงการ >=1 >=1 >=1 >=1 >=1 -วิทยบรกิาร 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับ >=3.5 >=4 >=4 >=4.5 >=4.5 -วิทยบรกิาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 :  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค ์

1. เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และองค์ความรู้ที่สามารถ เข้าถึงไดส้ะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการเรียนรู ้(Smart Library) 
2. มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 

1. การจัดหาและบันทกึสารสนเทศดิจิทัล 
(Digital Collections) เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ การผลิตบัณฑิต การวจิัย 
และการบริการวิชาการ 

1. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital 
Contents) เพื่อการใช้งานออนไลน ์

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

รายการ >=1,000 >=1,000 >=1,000 >=1,000 >=1,000 -วิทยบรกิาร 
 

2. จัดหาระบบบูรณาการสื่อการเรียนการ
สอน และทรัพยากรสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อใหบ้ริการ เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

จ านวนโครงการจัดหาทรัพยากรเพือ่ใหบ้ริการ 
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงการ - >=1 >=1 >=1 >=1 -วิทยบรกิาร 
- เทคโนโลยี
การศกึษา 
-ระบบสารสนเทศ 

2. โครงการพัฒนาสื่อสารสนเทศดิจิทัล (Digital 
Contents) เพื่อการใช้งานออนไลน ์

จ านวนสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาในรูปแบบ 
Online 

เรื่อง >=2 >=3 >=4 >=4 >=4 -เทคโนโลยี
การศกึษา 

 

3. การพัฒนาระบบคลังความรู้ 
(Knowledge Portal) สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

1. จัดหาหรือสนับสนุนการจัดเก็บองค์ความรู้ เพื่อ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

จ านวนระบบคลังความรู้ ระบบ - >=1 >=1 >=1 >=1 - ระบบสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 :  ส่งเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนใหม้ีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค ์

1. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้งานด้าน ICT 
2. เพิ่มศักยภาพด้าน ICT ของนักศึกษาและบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 
3. เพิ่มศักยภาพด้าน ICT ให้กับชุมชน 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 

1. สนับสนุนพัฒนานักศึกษา คณาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มี
ทักษะในการประยุกต์ใช้งานด้าน ICT 

1. โครงการพัฒนาเป็นศูนย์สอบและฝกึอบรมด้าน 
ICT 

จ านวนศูนย ์ ศูนย์ - 1 - - - - งานบริหาร 

2. โครงการฝึกอบรมทักษะทางด้าน ICT แก่
นักศึกษา คณาจารย ์บุคลากรของมหาวทิยาลัย 
และชุมชน 

จ านวนโครงการรฝึกอบรมทักษะทางด้าน 
ICT แก่นักศึกษา คณาจารย ์บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และชุมชน 

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

2. พัฒนาศักยภาพดา้น ICT ของ
นักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถและความเชีย่วชาญ
ระดับมาตรฐานสากล 

1. โครงการจัดทดสอบศักยภาพดา้น ICT ของ
นักศึกษาและบุคลากรโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานสากล 

ร้อยละผู้สอบ ICT เทียบกบัจ านวนบัณฑิต
ทั้งหมด 

ร้อยละ >30 >40 >50 >50 >50 - งานบริหาร 

3. ส่งเสริมชุมชน  ให้มีความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อน าไปใช้
และก่อเกิดประโยชน ์หรือรายได้แก่
ชุมชน 

1. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ - >=1 >=2 >=3 >=3 -งานบริหาร 
-ทุกหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 :  การบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค ์

1. บริหารจดัการด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดระบบการท างาน ที่มปีระสิทธิภาพ  
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เป็นคนคุณภาพด้านการใหบ้ริการ  และมทีัศนคติในการท างานอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย 

1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลเพือ่สร้างคุณค่าและการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

1. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรส านักวิทย
บริการฯ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ 

ผลการประเมินผู้บริหารตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

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

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร 

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

2. บริหารจัดการงบประมาณอยา่งคุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด และโปร่งใส ตรวจสอบได ้

ร้อยละของการใช้งบประมาณเทียบ
กับแผนงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร 

ร้อยละ >80 >80 >80 >80 >80 -งานบริหาร 
-ทุกหน่วยงาน 

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลในส านักวิทย
บริการฯ ให้เป็นคนคุณภาพ ด้านการ
ให้บริการ  เพือ่ให้ผู้รับบริการเกิดความ
ประทับใจ 

1. โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากร ใน
การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตนเองและงาน 

ร้อยละ >=60 >=70 >=80 >=80 >=80 -งานบริหาร 
-ทุกหน่วยงาน 

 

2. เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อคุณภาพงาน และ
สร้างโอกาสความก้าวหนา้ในสายวิชาชพี 

จ านวนผู้ได้รับต าแหน่งทางสาย
วิชาชีพ 

จ านวน
คน 

>=1 >=1 >=1 >=1 >=1 -งานบริหาร 
-ทุกหน่วยงาน 

 


