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บทบาทและสถานะของแผนกลยุทธ

แผนกลยุทธเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ฉบับนี้เปนการกําหนด
นโยบายแผนการบริหารจัดการ และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2556-2560
โดยมีเปาหมายหลักท่ีจะนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของประเทศ

แผนกลยุทธฉบับนี้ตองการสะทอนวิสัยทัศน มุมมองของผูบริหารท่ีตองการกําหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ใหสามารถเติบโตไดอยางมีคุณภาพและยั่งยืนภายใตสภาวะการแขงขันในระดับอุดมศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม โครงสรางประชากรและรูปแบบการบริโภค รวมท้ังความกาวหนาของการ
เรียนรูและเทคโนโลยี การนําแผนกลยุทธ จึงตองมีการกําหนดกรอบและเปาหมายการพัฒนาท่ีชัดเจนเพ่ือให
เกิดผลดังตอไปนี้

 เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการไปสูเปาหมาย วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว
 เพ่ือเปนเปาหมายรวมของแตละหนวยงานยอยใหดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน อันจะ

นําไปสูการรวมเปนหนึ่งเดียว เพ่ือความสําเร็จ
 เพ่ือใหบุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ ความมุงม่ัน และการมีสวนรวมในการพัฒนา

อยางไรก็ตามการดําเนินการตามแผนกลยุทธใหประสบความสําเร็จจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
ประชาคมของมหาวิทยาลัยฯ ไดรับความรวมมือจากเครือขาย การสนับสนุนจากผูมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยฯ
ทุกภาคสวนรวมท้ังประชาชน สังคม และชุมชน

ที่มาของการจัดทําแผนกลยุทธ

การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา องคประกอบท่ี 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีการจัดทําแผนกลยุทธท่ี
สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบันโดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนจุดเนนกลุม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) โดยมีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติราชการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําปครบ 4 พันธกิจ

ซึ่งจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)  พบวา มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป แตยังไม
สามารถตอบตัวบงชี้ท่ี 1.1 ขององคประกอบท่ี 1 ในเกณฑการประเมินคุณภาพได
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ดังนั้น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดประชุมทบทวนวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ
ระหวางวันท่ี 4-5 เมษายน 2556 ณ. หอง RMUTR IT Acadamy เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ (พ.ศ.2556-2560)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท้ังนี้ การระดมความคิดเห็นจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังกลาว ทําใหไดรับ
(ราง) แผนกลยุทธของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความเห็นในการปรับปรุงวิสัยทัศน
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และคาเปาหมายตัวชี้วัดใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

ขอมูลพ้ืนฐานของสํานักวิทยบรการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resources and Information
Technology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปนแหลงรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุก
สาขาวิชาและเปนแหลงขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย เพ่ือใหบริการสารนิเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน สื่อโสตทัศนวัสดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกสและใหบริการทางดานเทคโนโลยีการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและผูสนใจท่ัวไป
โดยในป 2548 สํานักวิทยบริการฯ ไดทําการพัฒนาระบบบริการโดยใชเทคโนโลยีในรูปแบบของหองสมุด
เสมือน (Virtual Library) เพ่ือประสิทธิภาพของงานบริการดานเทคนิคการสืบคน เขาสูระบบ Intranet และ
Internet พรอมท้ังดําเนินการงานโครงการเครือขายงานสารนิเทศ และโครงการจัดหาและผลิตฐานขอมูล
ตลอดจนปรับปรุงการใหบริการของงานสิ่งพิมพสารนิเทศ งานผลิตและพัฒนามัลติมีเดียและงานพัฒนา
หองสมุดเสมือน เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการและกาวไปใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากสวนงาน 2 สวนคือสวนงานสารสนเทศ
และศูนยวิทยบริการ ในปพ.ศ. 2548 ตามโครงสรางใหมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ท้ังนี้เพ่ือใหมีการรวมงานบริการท่ีทําหนาท่ีคลายกันเขาดวยกัน นํามาสูการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

กลุมเปาหมายท่ีใหบริการ

1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท
3. นักศึกษาระดับปริญญาเอก
4. อาจารย / บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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โครงสรางการแบงสวนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของ
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มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวของ

มาตรฐานและเอกสารท่ีเก่ียวของซึ่งใชประกอบในการจัดทํา (ราง) แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยฯ ใน
ครั้งนี้ประกอบดวย

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดบทบัญญัติไวในหมวดตางๆ รวมท้ังสิ้น

9 หมวด ประกอบดวย ความมุงหมายและหลักการ สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา
แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาครู
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

2. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545-2559)

แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 – 2559) เปนแผนยุทธศาสตรชี้นําสําหรับการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องในแตละแผนงาน/โครงการ เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา การบริหาร และการจัดการดานศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีสอดคลองกันท้ังประเทศในระยะ 15 ป ตั้งแต พ.ศ. 2545 จนถึง พ.ศ. 2559 ดวยการนําสาระตาม
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและนโยบายรัฐบาล ท่ีมุงพัฒนาสังคมแหงความรู
นําพาไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู ใหคนไทยท้ังปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรู ฝกอบรมไดตลอด
ท้ังชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานสรางรายได พาประเทศใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
พรอมท้ังสอดรับกับวิสัยทัศนการพัฒนาการระยะยาว 20 ป ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 9 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
รวมท้ังพระราชบัญญัติและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของมากําหนดเปนแผนปฏิรูปหลักดานการศึกษา ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

3. แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)

ปจจุบันแมสถานการณจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน แตเนื่องจากแผนการศึกษาแหงชาติ
ฉบับเดิม (พ.ศ. 2545-2559) นั้น เปนแผนระยะยาวท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงเห็นควรใหคงปรัชญาหลัก เจตนารมณ และวัตถุประสงคของแผนฉบับเดิมไว แลว
ปรับปรุงในสวนของนโยบายเปาหมาย และกรอบการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดทางสายกลางอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รูจักพอประมาณ อยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก
เพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองครวมท่ียึด “คน”
เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี “ดุลยภาพ” ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม เปนแผนท่ี
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บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมท้ังเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับ
การพัฒนาดานตาง ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เปนตน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายในและภายนอกในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งข้ึน เปนท้ังโอกาส
และความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันท่ีจะเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตอง
นําภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท่ังเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนมาใชในการเตรียมความพรอมใหแก คน
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพ่ือผลประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดหลัก

ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีเหมาะสม ขณะท่ีการ
ทบทวนผลการพัฒนาประเทศไทยในระยะท่ีผานมาสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว ท้ังมีความเสี่ยงในหลาย
มิติท่ีอาจทําใหปญหาตางๆ รุนแรงมากข้ึน การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจําเปนตองเตรียมพรอมและสรางถู
มิคุมกันของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางม่ันคง

กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 จึงมีแนวคิดท่ีตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ”และขับเคลื่อนใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาอยางบูรนาการ ท้ังมิติตัวคน สังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมือง เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระดับ
ปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ

5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 มีใจความสําคัญในมาตรา 7 ดังนี้ “ให

มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและ
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วิชาชีพชั้นสูงท่ีเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จ
อาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก”

6. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กําหนดให

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดทํามาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงความเปนอิสระ และความเปนเลิศ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ดังตอไปนี้

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา

ตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังรางการและจิตใจ มีความ
สํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษาอยางมี

ดุลยภาพ
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
การแสวงหา การสราง และการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการ อันนําไปสูสังคมฐานความรู และ

สังคมแหงการเรียนรู

7. หลักการอุดมศึกษา
หลักการสําคัญของการอุดมศึกษาประกอบดวยหลักการท่ีสําคัญดังตอไปนี้
1. ความเปนเลิศทางวิชาการ มีจุดมุงหมายในการสรางสรรค และจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ

เพ่ือจะไดใชผลแหงความกาวทางวิชาการนั้น กระทําภารกิจทางดานการสอนเพ่ือการผลิตบัณฑิตและบริการ
วิชาการแกสังคมในลักษณะตางๆ ไดอยางดีมีประสิทธิภาพ

2. ความเปนอิสระในการดําเนินภารกิจ จะตองมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจการภายในเปน
เอกเทศโดยมีการแทรกแซงและควบคุมจากหนวยงานภายนอกนอยท่ีสุด มหาวิทยาลัยจะตองปกครองตนเอง
ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถทําหนาท่ีไดสมบูรณเต็มท่ีตามลักษณะความจําเปนของสถาบันทางวิชาการข้ันสูง

3. เสรีภาพทางวิชาการ หมายถึงเสรีภาพของสมาชิกของสถาบันอุดมศึกษา อันไดแกคณาจารย และ
นิสิตนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ ท้ังดานการเรียนการสอนและการวิจัยคนควา การเนน
หลักการดานเสรีภาพทางวิชาการ เพ่ือจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยและนิสิตนักศึกษาสามารถปฏิบัติ
ภารกิจตามบทบาทและหนาท่ีท่ีพึงกระทําไดเต็มท่ี ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันในการประกอบภารกิจดาน
วิชาการมากกวาท่ีจะเปนอภิสิทธิ์อันปราศจากความรับผิดชอบ
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4. เสรีภาพดานการบริหารงานบุคคล หมายถึง เสรีภาพในการจัดระบบบริหารงานบุคคลท่ีเหมาะสม
กับลักษณะงานของสถาบันอุดมศึกษา เชน การกําหนดอัตราเงินเดือน การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การ
พิจารณาความดีความชอบ การวางเกณฑมาตรฐานการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและการรักษาวินัย เปนตน

5. เสรีภาพดานการกําหนดหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เม่ือสถาบันการศึกษา มีบุคลากรเปน
นักวิชาการท่ีสามารถเปนแหลงรวมผูรูผูเลนในวิทยากรแขนงตางๆ ความจําเปนท่ีตองอาศัยหนวยงานภายนอก
เปนผูกําหนดหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาก็ยอมหมดไปตามสภาพความเปนจริง หนวยงานภายนอกก็ไม
นาจะมีผูทรงคุณวุฒิเทาเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาเอง เสรีภาพในการจัดหลักสูตรและทดลองการสอนแบบ
ตางๆ เปนหลักประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษาระดับอุดมศึกษา

6. เสรีภาพดานการรับนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงกําหนดหลักเกณฑและวิธีท่ีเหมาะสม
โดยปกติจะถือเอาความเสมอภาคและความเหมาะสมทางวิชาการเปนหลักในการกําหนดเกณฑการรับ
นักศึกษา ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการจะตองใหเปนธรรมแกผูประสงคจะรับโอกาสทางการศึกษาดวย

7. เสรีภาพทางการสอนและการวิจัย เสรีภาพทางการสอนและการวิจัยจะครอบคลุมท้ังอาจารยและ
นิสิตนักศึกษาในการท่ีแสวงหาความรูและความจริง โดยปราศจากการกาวกายและควบคุมจากอิทธิพล
ภายนอก

8. เสรีภาพในการกําหนดแนวทางการพัฒนาของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
มหาวิทยาลัย จะตองมีเสรีภาพในการกําหนดทิศทางแหงความเจริญกาวหนาของสถาบัน จะตองตอบสนอง
ความตองการของสังคม และประเทศชาติโดยสวนรวมดวย

8. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง มีดังตอไปนี้

1. ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2 ) พ.ศ.2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุงใหกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามท่ีกําหนด
ไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติ
ในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมอุดมศึกษามีแนวทางท่ี
ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือใหม่ันใจวา บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีมุงหวังไดจริง

2. มุงเนนท่ีมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต ซึ่งเปนมาตรฐานข้ันต่ําเชิงคุณภาพ เพ่ือประกัน
คุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูท่ีเก่ียวของไดเขาใจและม่ันใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่ม
ท่ีผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตท่ีคาดหวังไวกอน
หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีจะสงเสริมให
บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ
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3. มุงท่ีจะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ท่ีไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกันและเชื่อมโยงเปน
เรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายใหผูเก่ียวของไดเขาใจอยางชัดเจนเก่ียวกับความหมายและความมีมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ

4. มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนท่ียอมรับและเทียบเคียง
กันไดกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีท้ังในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวย
กําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกข้ันตอนอยางเปนระบบ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษา
สามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย โดยม่ันใจถึงผลผลิตสุดทายของ
การจัดการศึกษา คือคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีมุงหวัง สามารถประกอบอาชีพได
อยางมีความสุขและภาคภูมิใจเปนท่ีพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และเปนคนดีของสังคม ชวยเพ่ิมความเขมแข็ง
และขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย
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แผนกลยุทธ พ.ศ.2556-2560
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร
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ปรัชญา (Philosophy)

ศูนยรวมความรู มุงสูการใหบริการ บนพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ

ปณิธาน (Determination)

มุงม่ัน ตั้งใจ เพ่ือพัฒนางานบริการดานสารสนเทศ ท่ีทันสมัย  และสะดวกรวดเร็ว ดวยจิตสํานึกท่ีดี

วิสัยทัศน (Vision)

เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู สูงานบริการในรูปแบบดิจิตอล โดยใช ICT ท่ีทันสมัยภายในป 2561

สนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มศักยภาพ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรูท่ีทันสมัย
2. พัฒนางานบริการในรูปแบบดิจิตอลโดยใช ICT ท่ีทันสมัย
3. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย

คานิยมหลัก (Core Values)

1. คานิยมในการแสวงหาความรู และประสบการณเพ่ือพัฒนาตนเองและสํานักฯ
2. คานิยมในการแตงกายท่ีเนนความสะอาดมีระเบียบสุภาพเรียบรอย
3. คานิยมในการบริการดวยความมีมนุษยสัมพันธและการบริการท่ีเต็มใจ
4. คานิยมในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการบริการท่ีทันสมัย

วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture)

1. วัฒนธรรมในการใหบริการอยางสุภาพออนนอมถอมตน
2. วัฒนธรรมในการใหบริการอยางมีระบบดวยจิตสาธารณะโดยการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
3. วัฒนธรรมในเรื่องการแตงกายท่ีเปนระเบียบและเปนเอกลักษณของตนเอง
4. วัฒนธรรมในเรื่องการตรงตอเวลา
5. วัฒนธรรมการทํางานอยางมีระบบและการทํางานเปนทีม
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จุดมุงหมายหลัก (Core Purpose)

การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายและทันสมัย

เปาหมายสูงสุด  (Visionary Goal)

เปนผูนําดานการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดท่ีมีประสิทธิภาพ

การสะทอนเจตนารมณ

การเปนผูนําในการใช ICT สูการปฏิบัติภาระกิจของมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จ ดวยการ
คิด พัฒนา แลวนําไปขยายผลใหกับบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ที่บูรณาการศิลปวิทยา

- การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใหบริการ เชน ใหบริการยืม-คืน ทั้ง 4 พื้นที่ ผานระบบ
โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ

- เปนศูนยกลางของการพัฒนาความรูในองคกรดวย Network Academy, Web Academy
และ Graphic design Academy

- นําศาสตรของการออกแบบทางศิลปะมาใชรวมกับเทคโนโลยีเครือขาย และการเขียน
โปรแกรมเพ่ือพัฒนาเว็บไซตท่ีมีคุณภาพ

เอกลักษณสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใหบริการและแกปญหาอยางรวดเร็ว

อัตลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มสีถานท่ีและระบบการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
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จุดเนน/จุดเดน ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

…………………………………
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มีเครื่องมือ อุปกรณ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหบริการท้ัง
4 พ้ืนท่ี

มีพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมสําหรับการใหบริการท่ี
เพียงพอ สามารถรองรับการใหบริการ

มีระบบการใหบริการการยืม-คืนทรัพยากรหองสมุดท่ี
เชื่อมโยงกันท้ัง 4 พ้ืนท่ี
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การวิเคราะหสถานการณ ( SWOT Analysis )



17

การวิเคราะหสถานการณ ( SWOT Analysis )

การวิเคราะหสถานการณ ( SWOT Analysis ) เปนการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก
ท่ีสงผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายในเปนการศึกษาองคประกอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงาน การบริหารจัดการ อันจะเปนการบงบอกถึงจุดแข็ง
(Strength) และจุดออน (Weakness) ของการดําเนินงาน จากการวิเคราะหพบวาสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดแข็ง และจุดออนดังนี้

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness)
1. มีเครื่องมืออุปกรณท่ีตอบสนองตอการเรียนการ
สอนอยางมีระบบ
2. มีระบบเครือขายสารสนเทศครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
ในมหาวิทยาลัย
3. มีระบบปองกันการโจรกรรมขอมูลจากภายนอกท่ี
ทันสมัย
4. มีอาคารสถานท่ีเปนเอกเทศสามารจัดการบริการได
อยางเหมาะสม
5. ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร และบริการของ
สํานักวิทยบริการฯ ทําอยางตอเนื่อง

1. จํานวนบุคลากรเฉพาะทางไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานและมีการปรับเปลี่ยนบอย
2. การประสานงานระหวางบุคลากรขาดการเชื่อมโยง
กันและการมีสวนรวม
3. เครื่องมือและอุปกรณมีไมเพียงพอตอการใชงาน
และใหบริการ
4. ทรัพยากรสารสนเทศยังไมครอบคลุมทุกสาขา



18

การวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายนอกเปนการวิเคราะหสถานการณภายนอกท่ีสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเปนท้ังโอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) ปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบทําใหเกิดโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินงานมีดังนี้

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
1. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยข้ึนทําใหการ
ปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนและเขาถึงขอมูล
ไดงายข้ึน
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน
3. นักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย มี
ความตองการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน
4. สกอ. สงเสริมในดานฐานขอมูลงานวิจัยเพ่ือให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาหาความรู

1. มีกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
เปนจํานวนมาก
2. การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วมีผล
ทําใหกระบวนการในทํางานมีการเปลี่ยนแปลง
3. เครื่องมืออุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ราคาสูง มีผลตอการพัฒนาระบบการทํางาน
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ตารางความเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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การแปลงแผนกลยุทธ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ

สูการปฏบิัติ
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การแปลงแผนกลยุทธ พ.ศ.2556-2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สูการปฏิบัติ ในท่ีนี้หมายถึง การนําแผนกลยุทธไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป โดยการสื่อสารถายทอดนโยบาย เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับผลลัพธและคาเปาหมายกลยุทธหนวยงาน กล
ยุทธ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ไปสูระดับหนวยงานตางๆ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สํานัก สถาบัน
กอง ไปจนถึงระดับบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางกัน

ข้ันตอนการแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ พ.ศ.2556-2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร สูการปฏิบัติมีข้ันตอนตางๆ ดังนี้

1. จัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ.2556-2560 โดยการใหบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมกันทําประชาพิจารณแผนกลยุทธ พ.ศ.2556-2560 แสดงความคิดเห็นในแบบฟอรมประชาพิจารณและมีการจัด
ประชุมเพ่ือถายทอดและทําความเขาใจเก่ียวกับแผนกลยุทธ พ.ศ.2556-2560 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. ถายทอดแผนกลยุทธ พ.ศ.2556-2560 สูระดับหนวยงานตางๆ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สํานัก สถาบัน กอบ และบุคลากร โดยการชี้แจง ทําความเขาใจ และความชัดเจนในแตละประเด็น ซึ่งมีการจัด
ประชุมภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือกําหนดคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ตลอดจน
ทรัพยากรท่ีตองการสําหรับจัดทํางบประมาณประจําป การกํากับผลการปฏิบัติงานตอไป

3. เผยแพรและสื่อสารไประดับหนวยงานตางๆ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สํานัก สถาบัน
กอง ไปจนถึงระดับบุคคล ชี้แจงทําความเขาใจ และความชัดเจนในแตละประเด็นท่ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รับผิดชอบโดยการประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การติดตามประเมินผล
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การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยทําการรายงานตอผูบริหาร ( CEO) เพ่ือพิจารณา และนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาโดยทําการเปรียบเทียบแผนตามคาเปาหมายตัวบงชี้ท่ีกําหนดไว กับผลลัพธการ
ดําเนินการแตละตัวบงชี้วาบรรลุเปาหมายหรือไม และควรดําเนินการปรับปรุงอยางไร ท้ังนี้ โดยจัดทําตาราง
แสดงผลการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธดังนี้

ตารางการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

ประจําป 2556-2560
ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ผูกํากับตัว

บงช้ี
ผูรับผิดชอบ

ตัวบงช้ี
แผน ผลลัพธ บรรลุ √

& ไมบรรลุ x

หมาย
เหตุ

1 รอยละความรูความ
เขาใจของ
ผูใชบริการหองสมุด

รอยละ รอง
ผูอํานวยการ
ฝายวิทย
บริการ

ผูอํานวยการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 รอยละระบบการ
ใหบริการท่ีไดรับการ
พัฒนา

รอยละ รอง
ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูอํานวยการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 รอยละความพึง
พอใจของผูใชงาน

รอยละ รอง
ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูอํานวยการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ภาคผนวก
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กระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธ
กระบวนการท่ี 1

ผูเขารวมประชุมทุกคนทํากิจกรรมรวมกันดังตอไปนี้ 1.วิเคราะหจุดแข็งของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.วิเคราะหจุดออนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.วิเคราะหโอกาส
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.วิเคราะหอุปสรรคของสํานักวิทยบริการ สามารถสรุป
SWOT Analysis ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดังตอไปนี้

จุดแข็ง
1. มีเครื่องมืออุปกรณท่ีตอบสนองตอการเรียนการสอนอยางมีระบบ
2. มีระบบเครือขายสารสนเทศครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัย
3. มีระบบปองกันการโจรกรรมขอมูลจากภายนอกท่ีทันสมัย
4. มีอาคารสถานท่ีเปนเอกเทศสามารจัดการบริการไดอยางเหมาะสม
5. ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร และบริการของสํานักวิทยบริการฯ ทําอยางตอเนื่อง

จุดออน

1. จํานวนบุคลากรเฉพาะทางไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานและมีการปรับเปลี่ยนบอย
2. การประสานงานระหวางบุคลากรขาดการเชื่อมโยงกันและการมีสวนรวม
3. เครื่องมือและอุปกรณมีไมเพียงพอตอการใชงานและใหบริการ
4. ทรัพยากรสารสนเทศยังไมครอบคลุมทุกสาขา

โอกาส

1. เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยข้ึนทําใหการปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนและเขาถึงขอมูลได
งายข้ึน
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน
3. นักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความตองการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน
4. สกอ. สงเสริมในดานฐานขอมูลงานวิจัยเพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาหาความรู

อุปสรรค
1. มีกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานเปนจํานวนมาก
2. การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วมีผลทําใหกระบวนการในทํางานมีการเปลี่ยนแปลง
3. เครื่องมืออุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีราคาสูง มีผลตอการพัฒนาระบบการทํางาน
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กระบวนการท่ี 2
หลังจากการวิเคราะห SWOT Analysis เรียบรอยแลว ผูเขารวมจะทราบถึงจุดแข็ง จุดออน

โอกาสและอุปสรรคของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนํามาเขียนวิสัยทัศนของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหผูเขารวมประชุมจับคูกันเพ่ือเขียนสิ่งท่ีอยากเห็นและสิ่งท่ีตองการให
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนในอีก 5 ปและ 10 ปขางหนา ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้

วิสัยทัศน

5 ป 10 ป

1. เปนหองสมุดมีชีวิต

2. ใช IT เปนพ้ืนฐานในดานบูรณาการ

3. เปน Internet café

4. มีลานกิจกรรมสําหรับนักศึกษามีลานกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษา มีบรรยากาศสีสันสดใส เชนมีรานกาแฟ มีลาน
ดนตรี

5. มีระบบการยืม-คืน หนังสืออัตโนมัติท้ัง 4 พ้ืนท่ี

6 .  มี ระบบสารสนเทศนี้ เ ชื่ อมโยง ทุก พ้ืน ท่ีและ มี
ประสิทธิภาพ

7. พัฒนาฐานขอมูลกลาง MIS ของมหาวิทยาลัย

8. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (MIS) สูการตัดสินใจ
ของผูบริหาร (DSS)

1. มีระบบสื่อการเรียนการสอนแบบ Online

2. เปดบริการได 24 ชั่วโมง

3. เปนศูนยกลางการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

4. มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

หลังจากท่ีผูเขารวมเสนอวิสัยทัศนในอีก 5 ปและ 10 ปแลว นํามาหาคําสําคัญจากสิ่งท่ีผูเขารวมไดเสนอมา
ดังนี้

เปนศูนยกลางการพัฒนา, มีประสิทธิภาพ, มีพ้ืนฐานในดานบูรณาการ
ท่ีประชุมระดมความเห็น อภิปรายวิสัยทัศน ท่ีเสนอปรับใหมเปรียบเทียบกับวิสัยทัศนเดิม และมีความเห็น

สอดคลองกันในการปรับวิสัยทัศน โดยยึดความหมายเดิม แตปรับใหมีความกะทัดรัด กระชับ และจดจํางาย
ดงันี้
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เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู สูงานบริการในรูปแบบดิจิตอล โดยใช ICT ท่ีทันสมัยภายในป 2561
สนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการอยางเต็มศักยภาพ

ตารางเปรียบเทียบวิสัยทัศน
วิสัยทัศน (เกา) วิสัยทัศน (ใหม)

ศูนยกลางแหงการเรียนรู ควบคูคุณธรรม กาวล้ําบริการ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มุงสู e-University

เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู สูงานบริการใน
รูปแบบดิจิตอล โดยใช ICT ท่ีทันสมัยภายในป
2561 สนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบสห
วิทยาการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็ม
ศักยภาพ

กระบวนการท่ี 3

เม่ือกําหนดวิสัยทัศนแลว ลําดับถัดไปคือการกําหนดพันธกิจ เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศนของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถสรุปพันธกิจไดดังตอไปนี้

1. พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงการเรียนรูท่ีทันสมัย
2. พัฒนางานบริการในรูปแบบดิจิตอลโดยใช ICT ท่ีทันสมัย
3. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย

กระบวนการท่ี 4

เม่ือไดพันธกิจแลวแบงกลุมผูเขารวมประชุม เพ่ือกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร

1. พัฒนาทรัพยากรสารนิเทศดานฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและสื่อมัลติมีเดีย

2. จัดหาระบบการใหบริการสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอลท่ีหลากหลายทันสมัย

3. จัดหา จัดระบบและใหบริการสื่อทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีหลากหลายทันสมัยสอดคลองและ
สนับสนุนในการจัดการเรียนทุกหลักสูตร
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เปาประสงค

1. มีนักศึกษาและผูสนใจสามารถศึกษาคนควาเพ่ิมพูนความรูจากหองสมุด

2. เพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ

3. มีระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพทันสมัย สอดคลองและครอบคลุม ตอบสนองตอการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ

1. สรางความรูความเขาใจในการใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

2. พัฒนาปรับปรุงระบบการใหบริการใหมีความกาวหนาทันสมัยในรูปแบบดิจิตอล

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการนําไปใชในดานการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
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การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1
ครั้ง โดยทําการรายงานตอผูบริหาร ( CEO) เพ่ือพิจารณา และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา
โดยทําการเปรียบเทียบแผนตามคาเปาหมายตัวบงชี้ท่ีกําหนดไว กับผลลัพธการดําเนินการแตละตัวบงชี้วา
บรรลุเปาหมายหรือไม และควรดําเนินการปรับปรุงอยางไร ท้ังนี้ โดยจัดทําตารางแสดงผลการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธดังนี้

ตารางการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจําป พ.ศ. 2556-2560

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ผูกํากับตัว
บงช้ี

ผูรับผิดชอบ
ตัวบงช้ี

แผน ผลลัพธ บรรลุ √

& ไมบรรลุ x

หมาย
เหตุ

1 รอยละความรูความ
เขาใจของ
ผูใชบริการหองสมุด

รอยละ รอง
ผูอํานวยการ
ฝายวิทย
บริการ

ผูอํานวยการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2 รอยละระบบการ
ใหบริการท่ีไดรับการ
พัฒนา

รอยละ รอง
ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูอํานวยการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 รอยละความพึง
พอใจของผูใชงาน

รอยละ รอง
ผูอํานวยการ
ฝายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูอํานวยการ
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาทบทวนวิสัยทัศนและบริหารแผน

ระหวางวันท่ี 4 – 5 เมษายน 2556

ณ. หอง RMURT IT Acadamy สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


