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บทบำทและสถำนะของแผนกลยุทธ์ 

  แผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฉบับนี้เป็นการก าหนด
นโยบายแผนการบริหารจัดการ และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 -2560 
โดยมีเป้าหมายหลักที่จะน ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
ของประเทศ 

  แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ต้องการสะท้อนวิสัยทัศน์ มุมมองของผู้บริหารที่ต้องการก าหนดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้สภาวะการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โครงสร้างประชากรและรูปแบบการบริโภค รวมทั้งความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้และเทคโนโลยี การน าแผนกลยุทธ์ จึงต้องมีการก าหนดกรอบและเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเพ่ือให้
เกิดผลดังต่อไปนี้ 

 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 เพ่ือเป็นเป้าหมายร่วมของแต่ละหน่วยงานย่อยให้ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน อันจะ

น าไปสู่การรวมเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือความส าเร็จ 
 เพ่ือให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ ความมุ่งม่ัน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

  อย่างไรก็ตามการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ให้ประสบความส าเร็จจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ประชาคมของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย การสนับสนุนจากผู้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 
ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชน สังคม และชุมชน 

ที่มำของกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 

 การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบันโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบันตลอดจนจุดเน้นกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) โดยมีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

ซึ่งจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)  พบว่า มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี แต่ยังไม่
สามารถตอบตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ขององค์ประกอบที่ 1 ในเกณฑ์การประเมินคุณภาพได้ 

ดังนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ 
ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2556 ณ. ห้อง RMUTR IT Acadamy เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2556-2560) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ณ . ห้อง RMUTR IT Acadamy เพ่ือ
จัดท าแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2556-2560) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 ทั้งนี้ การระดมความคิดเห็นจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังกล่าว ท าให้ได้รับ 
(ร่าง) แผนกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีความเห็นในการปรับปรุงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักวิทยบรกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resources and Information 
Technology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุก
สาขาวิชาและเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพ่ือให้บริการสารนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อโสตทัศนวัสดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และให้บริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป
โดยในปี 2548 ส านักวิทยบริการฯ ได้ท าการพัฒนาระบบบริการโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของห้องสมุด
เสมือน (Virtual Library) เพ่ือประสิทธิภาพของงานบริการด้านเทคนิคการสืบค้น เข้าสู่ระบบ Intranet และ
Internet พร้อมทั้งด าเนินการงานโครงการเครือข่ายงานสารนิเทศ และโครงการจัดหาและผลิตฐานข้อมูล
ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการของงานสิ่งพิมพ์สารนิเทศ งานผลิตและพัฒนามัลติมีเดียและงานพัฒนา
ห้องสมุดเสมือน เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการและก้าวไปให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากส่วนงาน 2 ส่วนคือส่วนงานสารสนเทศ
และศูนย์วิทยบริการ ในปีพ.ศ. 2548 ตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ทั้งนี้เพ่ือให้มีการรวมงานบริการที่ท าหน้าที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน น ามาสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

กลุ่มเป้ำหมำยที่ให้บริกำร 

 1   นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2.  นักศึกษาระดับปริญญาโท 
 3.  นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
 4.  อาจารย์ / บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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มำตรฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ประกอบในการจัดท า (ร่าง) แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ในครั้ง
นี้ประกอบด้วย 

1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดบทบัญญัติไว้ในหมวดต่างๆ รวมทั้งสิ้น        9 
หมวด ประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา           แนว
ทางการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

2. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2545-2559) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545 – 2559) เป็นแผนยุทธศาสตร์ชี้น าส าหรับการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องใน
แต่ละแผนงาน/โครงการ เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา การบริหาร และการจัดการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่
สอดคล้องกันทั้งประเทศในระยะ 15 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 จนถึง พ.ศ. 2559 ด้วยการน าสาระตามก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งพัฒนาสังคมแห่งความรู้น าพาไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ ให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ ฝึกอบรมได้ตลอดทั้งชีวิต และมีปัญญา
เป็นทุนไว้สร้างงานสร้างรายได้ พาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งสอดรับกับวิสัยทัศน์
การพัฒนาการระยะยาว 20 ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 รวมทั้งพระราชบัญญัติและระเบียบ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาก าหนดเป็นแผนปฏิรูปหลักด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

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

ปัจจุบันแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ แต่เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับเดิม (พ.ศ. 2545-2559) นั้น เป็นแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 จึงเห็นควรให้คงปรัชญาหลัก เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของแผนฉบับเดิมไว้ แล้วปรับปรุงในส่วน
ของนโยบายเป้าหมาย และกรอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดทางสายกลาง
อยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เพ่ือมุ่งให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมี “ดุลยภาพ” ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยค านึงถึง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

 การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท้ังภายในและภายนอกในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและ
ความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจ าเป็นต้องน า
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั่งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ คน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือผลประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
แนวคิดหลัก 
 ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ   ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผล
การพัฒนาประเทศไทยในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการประเทศท่ีไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจท าให้ปัญหา
ต่างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างถูมิคุ้มกันของประเทศให้
เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได้อย่างมั่นคง 
 กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ”และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาอย่างบูรนาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับปัจเจก ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกันให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วนในสังคมใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ 

5. พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 มีใจความส าคัญในมาตรา 7 ดังนี้ “ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามี
โอกาสในการศึกษาต่อวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก” 

6. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดท ามาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
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1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างการและจิตใจ มีความส านึก
และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษาอย่างม ีดุลยภาพ 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ การแสวงหา การสร้าง 
และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันน าไปสู่สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
7. หลักกำรอุดมศึกษำ 

หลักการส าคัญของการอุดมศึกษาประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ และจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 

เพ่ือจะได้ใช้ผลแห่งความก้าวทางวิชาการนั้น กระท าภารกิจทางด้านการสอนเพ่ือการผลิตบัณฑิตและบริการ
วิชาการแก่สังคมในลักษณะต่างๆ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ       

2. ควำมเป็นอิสระในกำรด ำเนินภำรกิจ จะต้องมีความเป็นอิสระในการด าเนินกิจการภายในเป็นเอกเทศ
โดยมีการแทรกแซงและควบคุมจากหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุด มหาวิทยาลัยจะต้องปกครองตนเอง ทั้งนี้เพ่ือให้
สามารถท าหน้าที่ได้สมบูรณ์เต็มที่ตามลักษณะความจ าเป็นของสถาบันทางวิชาการข้ันสูง 

3. เสรีภำพทำงวิชำกำร หมายถึงเสรีภาพของสมาชิกของสถาบันอุดมศึกษา อันได้แก่คณาจารย์ และ
นิสิตนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยค้นคว้า การเน้นหลักการ
ด้านเสรีภาพทางวิชาการ เพ่ือจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาสามารถปฏิบัติภารกิจตาม
บทบาทและหน้าที่ที่พึงกระท าได้เต็มที่ ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันในการประกอบภารกิจด้านวิชาการมากกว่าที่จะ
เป็นอภิสิทธิ์อันปราศจากความรับผิดชอบ 

4. เสรีภำพด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง เสรีภาพในการจัดระบบบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของสถาบันอุดมศึกษา เช่น การก าหนดอัตราเงินเดือน การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพิจารณา
ความดีความชอบ การวางเกณฑ์มาตรฐานการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการรักษาวินัย เป็นต้น  

5. เสรีภำพด้ำนกำรก ำหนดหลักสูตรและมำตรฐำนกำรศึกษำ เมื่อสถาบันการศึกษา มีบุคลากรเป็น
นักวิชาการท่ีสามารถเป็นแหล่งรวมผู้รู้ผู้เล่นในวิทยากรแขนงต่างๆ ความจ าเป็นที่ต้องอาศัยหน่วยงานภายนอกเป็น
ผู้ก าหนดหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาก็ย่อมหมดไปตามสภาพความเป็นจริง หน่วยงานภายนอกก็ไม่น่าจะมี
ผู้ทรงคุณวุฒิเท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาเอง เสรีภาพในการจัดหลักสูตรและทดลองการสอนแบบต่างๆ เป็น
หลักประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

6. เสรีภำพด้ำนกำรรับนักศึกษำ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีที่เหมาะสม โดย
ปกติจะถือเอาความเสมอภาคและความเหมาะสมทางวิชาการเป็นหลักในการก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา ซึ่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการจะต้องให้เป็นธรรมแก่ผู้ประสงค์จะรับโอกาสทางการศึกษาด้วย 

7. เสรีภำพทำงกำรสอนและกำรวิจัย เสรีภาพทางการสอนและการวิจัยจะครอบคลุมทั้งอาจารย์และ
นิสิตนักศึกษาในการที่แสวงหาความรู้และความจริง โดยปราศจากการก้าวก่ายและควบคุมจากอิทธิพลภายนอก  

8. เสรีภำพในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของสถำบัน สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัย จะต้องมีเสรีภาพในการก าหนดทิศทางแห่งความเจริญก้าวหน้าของสถาบัน จะต้องตอบสนองความ
ต้องการของสังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย 

8. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
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หลักการส าคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง มีดังต่อไปนี้ 

1. ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนใน
การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่า บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวังได้จริง 

2. มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ าเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพ
บัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิต
และผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน หลังจากนั้นจึง
พิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึง
มาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอย่างสอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ 

3. มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่ได้ด าเนินการไว้แล้วเข้าด้วยกันและเชื่อมโยงเป็นเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมีมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับต่างๆ 

4. มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกัน
ได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีท้ังในและต่างประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะช่วยก าหนด
ความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
หลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจัด
การศึกษา คือคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
ความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพ่ิมความเข้มแข็งและขีด
ความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 
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แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560 

(ฉบับปรบัปรุง) 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

ปรัชญำ (Philosophy) 

 ศูนย์รวมความรู้ มุ่งสู่การให้บริการ บนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ 

ปณิธำน (Determination) 

 มุ่งม่ัน ตั้งใจ เพื่อพัฒนางานบริการด้านสารสนเทศ ที่ทันสมัย  และสะดวกรวดเร็ว ด้วยจิตส านึกท่ีดี 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน และสนับสนุนด้านข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ได้เข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยภควันตภาพ 
(Ubiquitous University)” ภายในปี พ.ศ. 2561 

พันธกิจ (Mission) 
1. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องวิธีการ เวลา และสถานที่ 
2. เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาหน่วยงานให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

ประเด็นยุทธศำสตร ์(Strategic Issues) 
1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องวิธีการ เวลา และสถานที่ 
2. เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
3. พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนระบบข้อมูลเพ่ือ

การบริหารจัดการ (MIS) 
4. พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

และสามารถน าพามหาวิทยาลัย เข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยภควันตภาพ” ได้ภายในปี พ.ศ. 2561 

ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
5. ค่านิยมในการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาตนเองและส านักฯ 
6. ค่านิยมในการแต่งกายท่ีเน้นความสะอาดมีระเบียบสุภาพเรียบร้อย 
7. ค่านิยมในการบริการด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์และการบริการที่เต็มใจ 
8. ค่านิยมในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการบริการที่ทันสมัย 

 

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

1. วัฒนธรรมในการให้บริการอย่างสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน 
2. วัฒนธรรมในการให้บริการอย่างมีระบบด้วยจิตสาธารณะโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3. วัฒนธรรมในเรื่องการแต่งกายที่เป็นระเบียบและเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
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4. วัฒนธรรมในเรื่องการตรงต่อเวลา 
5. วัฒนธรรมการท างานอย่างมีระบบและการท างานเป็นทีม 

จุดมุ่งหมำยหลัก (Core Purpose) 

 การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและทันสมัย  

เป้ำหมำยสูงสุด  (Visionary Goal) 

 เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ  

กำรสะท้อนเจตนำรมณ์ 

 การเป็นผู้น าในการใช้ ICT สู่การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ประสบความส าเร็จ ด้วยการคิด 
พัฒนา แล้วน าไปขยายผลให้กับบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

ที่บูรณำกำรศิลปวิทยำ               

- การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ เช่น ให้บริการยืม -คืน ทั้ง 4 พื้นที่ ผ่านระบบโปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ  

- เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความรู้ในองค์กรด้วย Network Academy, Web Academy และ 
Graphic design Academy 

- น าศาสตร์ของการออกแบบทางศิลปะมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเครือข่าย และการเขียนโปรแกรม
เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ 

เอกลักษณ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 การให้บริการและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 

อัตลักษณ์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ       

 มีสถานที่และระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

นโยบำย 

 ด้ำนงำนวิทยบริกำร 
1) พัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัย มีบรรยากาศแบบสมัยใหม่  
2) จัดให้มีห้องทบทวนวิชาแบบกลุ่ม (ห้องติว) ห้องท าการบ้าน และศึกษาด้วยตนเอง 
3) จัดให้มีห้องฝึกภาษา ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้โปรแกรมฝึกภาษา การชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ และ

จัดจ้างที่ปรึกษาด้านภาษาส าหรับนักศึกษาและคณาจารย์ 
4) พัฒนางานอนุรักษ์พลังงานให้เป็นรูปธรรม โดยใช้ระบบสกาดา (Sacada) ที่มีอยู่ 
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 ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1) ส ารวจและขยายพ้ืนที่การให้บริการอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกเวลา 
2) พัฒนาระบบ m-Learning (Mobile Learning) ให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ในรูปแบบ

ต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น วิดีโอบันทึกการสอน ไฟล์สื่อการสอน ตัวอย่างโจทย์ แบบฝึกหัด การบ้านที่อาจารย์
มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ ฯลฯ 

3) ปรับปรุงและเพ่ิมเติมระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือ
พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System) ให้สามารถใช้งานได้จริง 

4) พัฒนาระบบ Management Cockpit ส าหรับการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน 

1) บริหารจัดการบุคลากรให้ท างานได้เหมาะสมตามคุณวุฒิและความสามารถ 
2) เพ่ิมจ านวนบุคลากรในต าแหน่งที่ขาดแคลนและจ าเป็น เช่น ต าแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานทางเทคนิค 
3) สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพ โดยจะเสนอให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมเงินพิเศษให้กับ

บุคลากรทางด้านไอททีี่สามารถผ่านการทดสอบและได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันที่มีมาตรฐานได ้

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



14 

จุดเน้น/จุดเด่น ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  

ส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

มีเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการทั้ง 
4 พื้นที่ 

มีพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมส าหรับการให้บริการที่
เพียงพอ สามารถรองรับการให้บริการ 

มีระบบการให้บริการการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุดที่ 
เชื่อมโยงกันทั้ง 4 พื้นที่ 
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แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) 

ระบบพิมพ์ใบทรานสคริปและ
ใบรับรองอัตโนมัติ (Kiosk) 

ระบบแสดงตัวตนแบบเคลื่อนที่
(Smart Mobile) 

ระบบAccess Control 
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พัฒนาอบรม
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พัฒนาวิชาชีพเฉพาะ 

ภาษาอาเซียน 

M-Learning 

e-Book 

e-Learning 
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Smart Classroom 
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กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ( SWOT Analysis ) 
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กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ( SWOT Analysis )  

 การวิเคราะห์สถานการณ์ ( SWOT Analysis ) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก
ที่ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายในเป็นการศึกษาองค์ประกอบ
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน การบริหารจัดการ อันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง 
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการด าเนินงาน จากการวิเคราะห์พบว่าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีจุดแข็ง และจุดอ่อนดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) 

1.  มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อการเรียนการ
สอนอย่างมีระบบ 
2. มีระบบเครือข่ายสารสนเทศครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ในมหาวิทยาลัย 
3. มีระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากภายนอกที่
ทันสมัย 
4. มีอาคารสถานที่เป็นเอกเทศสามารจัดการบริการได้
อย่างเหมาะสม 
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และบริการของ
ส านักวิทยบริการฯ ท าอย่างต่อเนื่อง 

1.   จ านวนบุคลากรเฉพาะทางไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและมีการปรับเปลี่ยนบ่อย 
2.  การประสานงานระหว่างบุคลากรขาดการเชื่อมโยง
กันและการมีส่วนร่วม 
3.  เครื่องมือและอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
และให้บริการ 
4.  ทรัพยากรสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมทุกสาขา 
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การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบท าให้เกิดโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงานมีดังนี้ 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยขึ้นท าให้การ
ปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ายขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 
3. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ต้องการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งเสริมใน
ด้านฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ 

1. มีกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
เป็นจ านวนมาก 
2. การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีที่รวดเร็วมีผล
ท าให้กระบวนการในการท างานมีการเปลี่ยนแปลง 
3. เครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ราคาสูง มีผลต่อการพัฒนาระบบการท างาน 
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ตำรำงควำมเชื่อมโยงพันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด  

ค่ำเป้ำหมำย และแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องวิธีการ เวลา และสถานที่ 

พันธกิจ ประเด็นยทุธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
เป้ำหมำย 

แผน/โครงกำร/กิจกรรม 
56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 

1. เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
ไม่มีข้อจ ากัดเรื่อง
วิธีการ เวลา และ
สถานที่ 

1. พัฒนาห้องสมุดให้
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
ทันสมัย ไม่มีข้อจ ากัด
เร่ืองวิธีการ เวลา และ
สถานที่ 

1. นักศึกษาและ
อาจารย์ สามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ได้ 
โดยม่มีข้อจ ากัดเรื่อง
เวลาและสถานที ่

1.1.ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

70 75 80 85 90 1. ปรับปรุงและ
พัฒนาพื้นที่
สภาพแวดล้อม
และการบริการ
ของห้องสมุด 

1.1 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

70 75 80 85 90 1.1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุด                                      
1.1.2. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด                            
1.1.3. โครงการอบรมและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน                                 
1.1.4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ให้บริการ                                       
1.1.5. โครงการเปิดบริการห้องสมุดเวลา
กลางคืนในช่วงใกล้สอบ                                

         2. สร้างห้องติว 
ห้องท าการบา้น
และทบทวนวิชาที่
มีอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกพร้อม
เช่นกระดานไวท์
บอร์ดแบบดิจิตอล
และโปรเจคเตอร์ 

2.1. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

70 75 80 85 90 2.1.1 โครงการสร้างและปรับปรุงห้องติว 
ห้องทบทวนและห้องท าการบ้าน         
2.1.2 โครงการติวเตอร์อาสา โดยขอ
อาสาสมัครจากรุ่นพี่ที่มีผลการเรียนดี มา
เป็นติวเตอร์ให้น้องในรายวิชาที่เขา้ใจ
ค่อนข้างยาก เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 
และวิชาอื่นๆ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องวิธีการ เวลา และสถานที่ (ต่อ) 

พันธกิจ ประเด็นยทุธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
เป้ำหมำย 

แผน/โครงกำร/กิจกรรม 
56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 

         3. สร้างห้องฝึก
ภาษาในรูปแบบ
ใหม่ 

3.1 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

70 75 80 85 90 3.1.1 โครงการสร้างและปรับปรุงห้องฝึก
ภาษา เช่นการฝึกจากโปรแกรมส าเร็จรูป 
ฝึกจากการชมภาพยนตร์ต่างประเทศ                                      
3.1.2. โครงการจัดจ้างอาจารย์ทีป่รึกษา
ทางภาษาชาวตา่งชาติประจ าห้องฝึกอบรม                              
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศำสตร ์
เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
แผน/โครงกำร/กิจกรรม 

56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 

1. เป็นศูนย์กลาง
ในการสนับสนุน
การเรียนการสอน 
ด้วนเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัย 

1. เป็นศูนย์กลาง
ในการสนับสนุน
การเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัย 

1. นักศึกษาและอาจารย ์
สามารถศึกษาค้นควา้หา
ความรู้ได้ โดยไม่มี
ข้อจ ากัดเรื่องเวลาและ
สถานที่ (Ubiquitous 
Learning) 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

70 75 80 85 90 1. ปรับปรุงระบบ 
WiFi ให้มีสัญญาณ
แรงเพียงพอและ
เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 

 

70 75 80 85 90 1.1.1 โครงการส ารวจ ปรับปรุง
ความแรงของสัญญาณ และ
จัดท าแผนที่ระบบ WiFi ทั้ง 4 
พื้นที่ 

         2. จัดท าระบบ
สนับสนุนการเรียน
การสอนแบบ 
mobile learning 

2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการระบบ 

70 75 80 85 90 2.1.1 โครงการรณรงค์ให้ผู้สอน
ใช้ห้อง Smart Classroom    
2.1.2 โครงการอบรมอาจารย์
และเจ้าหนา้ที่เพื่อการผลิตส่ือ
การสอน                             
2.1.3 โครงการอบรมอาจารย์
และเจ้าหนา้ที่เพื่อพัฒยาระบบ 
mobile learning             
2.1.4 โครงการอบรมและรณรงค์
ให้อาจารย์ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
เป็นเครื่องมือประกอบการสอน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย (ต่อ) 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศำสตร ์
เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
แผน/โครงกำร/กิจกรรม 

56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 

                2.1.5 ระดมความคิดวางแผน
พัฒนาระบบ U-Learning เพื่อ
น ามหาวิทยาลยัเข้าสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยภควัตภาพ 
(Ubiquitous University) 
ภายในป ีพ.ศ. 2561 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศำสตร ์
เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
แผน/โครงกำร/กิจกรรม 

56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ 
(MIS) เพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้
เป็นศูนย์กลาง
ในการสนับสนุน
ระบบข้อมูลเพื่อ
การบริหาร
จัดการ (MIS) 

1. สามารถรวบรวมและ
จ าแนกข้อมูลจาก
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพือ่ใช้
ประโยชน์ในการวางแผน
ปฏิบัติงานและบรหิาร
จัดการมหาวิทยาลัยได ้

1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

70 75 80 85 90 1. แก้ไขและ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
สามารถเชื่อมโยงกัน
และใช้งานร่วมกันได้ 

1.1 ร้อยละความส าเร็จ
ของผลงาน 

 

30 35 40 60 80 1.1.1 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อให้
เกิดความเข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของระบบฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย                        
1.1.2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
ฐานข้อมูลของแต่ละหนว่ยงาน         

         2. พัฒนาระบบ 
Management 
Cockpit War 
Room เพื่อการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

1.2 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการระบบ 

30 35 40 60 80 1.2.1 น าเสนอแผนการพัฒนาระบบ 
Management Cockpit War 
Room ในที่ประชุมผู้บริหาร     
1.2.2 ส ารวจความต้องการใช้งาน
ฐานข้อมูลของผู้บริหาร            
1.2.3 ออกแบบระบบ             
1.2.4 สร้างห้อง war room ติดต้ัง
ระบบและทดสอบการใช้งาน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถน าพามหาวิทยาลัย เข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย 
ภควันตภาค” ได้ภายในปี พ.ศ. 2561 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศำสตร ์
เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
แผน/โครงกำร/กิจกรรม 

56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 

1. พัฒนา
หน่วยงานให้
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ 

1. พัฒนาส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้
เป็นหน่วยงานที่
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 
และสามารถ
น าพา
มหาวิทยาลัย
เข้าสู่การเป็น 
“มหาวิทยาลัย
ภควัตภาพ” ได้
ภายในปพี.ศ. 
2561 

1. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถ
พัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้
งานเองและดูแล
บ ารุงรักษาได้ 

1.1 ร้อยละของระบบที่
พัฒนาขึ้นเอง 

20 30 40 50 60 1. ส่งเสริมให้
บุคลากรทางด้าน
คอมพิวเตอร์ และ
ไอที มีการพัฒนา
ตนเองทางด้าน
วิชาชีพ 

1.1 ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการทดสอบ
ความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์และไอที จาก
สถาบันทอสอบที่มี
มาตรฐาน 

 

70 75 80 85 90 1.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านไอที เขา้รับการ
ทดสอบจากสถาบันที่มีมาตรฐาน                        
1.1.2 เสนอให้มหาวิทยาลยัเพิ่ม
เงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้ที่ผ่าน
การทดสอบ 

     2. ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าอบรมใน
หลักสูตรที่สามารถ
น าความรู้มาพัฒนา
งานประจ าของ
ตนเองได้ 

2.1 จ านวนผลงานหรือ
โครงการที่บุคลากรของ
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาขึ้นเอง 

5 6 7 8 9 1.2.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรที่ใช้พัฒนางานประจ า
ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กำรแปลงแผนกลยุทธ์  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สู่กำรปฏิบัติ
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 การแปลงแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สู่การปฏิบัติ ในที่นี้หมายถึง การน าแผนกลยุทธ์ไปจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยการสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และค่าเป้าหมายกลยุทธ์หน่วยงาน กล
ยุทธ์ วิธีการ โครงการ/กิจกรรม ไปสู่ระดับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย ส านัก สถาบัน 
กอง ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน 

ขั้นตอนกำรแปลงแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 

 การแปลงแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สู่การปฏิบัติมีข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

 1. จัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560 โดยการให้บุคลากรในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกันท าประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560 แสดงความคิดเห็นในแบบฟอร์มประชาพิจารณ์และมีการจัด
ประชุมเพ่ือถ่ายทอดและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560 ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2. ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2556-2560 สู่ระดับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
ส านัก สถาบัน กอบ และบุคลากร โดยการชี้แจง ท าความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็น ซึ่งมีการจัด
ประชุมภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือก าหนดค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ตลอดจน
ทรัพยากรที่ต้องการส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปี การก ากับผลการปฏิบัติงานต่อไป 

3. เผยแพร่และสื่อสารไประดับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย ส านัก สถาบัน 
กอง ไปจนถึงระดับบุคคล ชี้แจงท าความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รับผิดชอบโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กำรติดตำมประเมินผล 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ ์

 ส ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยท าการรายงานต่อผู้บริหาร (  CEO) เพ่ือพิจารณา และน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาโดยท าการเปรียบเทียบแผนตามค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ กับผลลัพธ์การ
ด าเนินการแต่ละตัวบ่งชี้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และควรด าเนินการปรับปรุงอย่างไร ทั้งนี้ โดยจัดท าตาราง
แสดงผลการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ดังนี้ 

ตำรำงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ส ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  

ประจ ำปี 2556-2560 
ล าดับที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบตัว

บ่งช้ี 

แผน ผลลัพธ์ บรรล ุ√ 

& ไม่บรรลุ x 

หมายเหต ุ

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

3. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

4. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตำรำงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ส ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  

ประจ ำปี 2556-2560 (ต่อ) 
ล าดับที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบตัว

บ่งช้ี 

แผน ผลลัพธ์ บรรล ุ√ 

& ไม่บรรลุ x 

หมายเหต ุ

5. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

6. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต 

 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

7. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบ 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

8. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิารและ
จัดการทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

9. ร้อยละความส าเรจ็
ของผลงาน 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตำรำงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ส ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  

ประจ ำปี 2556-2560 (ต่อ) 
ล าดับที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบตัว

บ่งช้ี 

แผน ผลลัพธ์ บรรล ุ√ 

& ไม่บรรลุ x 

หมายเหต ุ

10. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

11. ร้อยละของระบบที่
พัฒนาขึ้นเอง 

 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

12. ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการทดสอบ
ความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์และไอที 
ขากสถาบันทดสอบที่
มีมาตรฐาน 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

13. จ านวนผลงานหรือ
โครงการที่บุคลากร
ของส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
พัฒนาขึ้นเอง 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิารและ
จัดการทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 กระบวนกำรในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
 กระบวนกำรที่ 1  

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนท ากิจกรรมรวมกันดังต่อไปนี้ 1.วิเคราะห์จุดแข็งของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2.วิเคราะห์จุดอ่อนของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.วิเคราะห์โอกาสของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.วิเคราะห์อุปสรรคของส านักวิทยบริการ สำมำรถสรุป SWOT Analysis ของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ดังต่อไปนี้ 
 
 จุดแข็ง 
  1. มีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีตอบสนองต่อการเรียนการสอนอย่างมีระบบ 
  2. มีระบบเครือข่ายสารสนเทศครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย 
  3. มีระบบป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากภายนอกที่ทันสมัย 
  4. มีอาคารสถานที่เป็นเอกเทศสามารจัดการบริการได้อย่างเหมาะสม 
  5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และบริการของส านักวิทยบริการฯ ท าอย่างต่อเนื่อง 
 
 จุดอ่อน 

1. จ านวนบุคลากรเฉพาะทางไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีการปรับเปลี่ยนบ่อย 
2. การประสานงานระหว่างบุคลากรขาดการเชื่อมโยงกันและการมีส่วนร่วม 
3. เครื่องมือและอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการใช้งานและให้บริการ 

   4. ทรัพยากรสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมทุกสาขา 
 
 โอกำส 

 1. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยขึ้นท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและเข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 
   3. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความต้องการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 
  4.ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งเสริมในด้านฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ 

 
 
 
 อุปสรรค 
   1. มีกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก 
   2. การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีที่รวดเร็วมีผลท าให้กระบวนการในท างานมีการเปลี่ยนแปลง 
  3. เครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีราคาสูง มีผลต่อการพัฒนาระบบการท างาน 
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 กระบวนกำรที่ 2  
 หลังจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมจะทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรค์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาเขียนวิสัยทัศน์ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมจับคู่กันเพ่ือเขียนสิ่งที่อยากเห็นและสิ่งที่ต้องการให้
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นในอีก 5 ปีและ 10 ปีข้างหน้า ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ 

5 ปี 10 ปี 

1. เป็นห้องสมุดมีชีวิต 

2. ใช้ IT เป็นพื้นฐานในด้านบูรณาการ 

3. เป็น Internet café 

4. มีลานกิจกรรมส าหรับนักศึกษามีลานกิจกรรมส าหรับ
นักศึกษา มีบรรยากาศสีสันสดใส เช่นมีร้านกาแฟ มีลาน
ดนตรี 

5. มีระบบการยืม-คืน หนังสืออัตโนมัติทั้ง 4 พื้นที่ 

6 .  มี ระบบสารสนเทศนี้ เ ชื่ อมโยงทุก พ้ืนที่ และมี
ประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาฐานข้อมูลกลาง MIS ของมหาวิทยาลัย 

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (MIS) สู่การตัดสินใจ
ของผู้บริหาร (DSS) 

1. มีระบบสื่อการเรียนการสอนแบบ Online 

2. เปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง 

3. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4. มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
 หลังจากท่ีผู้เข้าร่วมเสนอวิสัยทัศน์ในอีก 5 ปีและ 10 ปีแล้ว น ามาหาค าส าคัญจากสิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้เสนอมา
ดังนี้ 

 เป็นศูนย์กลางการพัฒนา, มีประสิทธิภาพ, มีพื้นฐานในด้านบูรณาการ 
 ที่ประชุมระดมความเห็น อภิปรายวิสัยทัศน์ ที่เสนอปรับใหม่เปรียบเทียบกับวิสัยทัศน์เดิม และมีความเห็น
สอดคล้องกันในการปรับวิสัยทัศน์ โดยยึดความหมายเดิม แต่ปรับให้มีความกะทัดรัด กระชับ และจดจ าง่าย
ดังนี้ 
 เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน และสนับสนุนด้านข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยภควัตภาพ” 
(Ubiquitous University) ภายในปี พ.ศ. 2561 
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ตำรำงเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ (เก่ำ) วิสัยทัศน์ (ใหม่) 

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่งานบริการในรูปแบบ
ดิจิตอล โดยใช้ ICT ที่ทันสมัยภายในปี 2561 สนับสนุน
การเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพ 

เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
และสนับสนุนด้านข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย ให้เข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย 
ภควันตภาพ” (Ubiquitous University) ภายใน
ปี พ.ศ. 2561 

 
 กระบวนกำรที่ 3  

เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์แล้ว ล าดับถัดไปคือการก าหนดพันธกิจ เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถสรุปพันธกิจได้ดังต่อไปนี้ 

 พันธกิจ 

 1. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องวิธีการ เวลา และสถานที่ 
 2. เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
4. พัฒนาหน่วยงานให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

 

 กระบวนกำรที่ 4  

เมื่อได้พันธกิจแล้วแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องวิธีการ เวลา และสถานที่ 
2. เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
3. พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนระบบข้อมูลเพ่ือการ

บริหารจัดการ (MIS) 
4. พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

และสามารถน าพามหาวิทยาลัยเข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยภควันตภาพ” ได้ ภายในปี พ.ศ. 2561 

 เป้ำประสงค์ 

1. นักศึกษา และอาจารย์สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และสถานที่ 
2. นักศึกษา และอาจารย์สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา และสถานที่ 

(Ubiquitous Learning) 
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3. สามารถรวบรวมและจ าแนกข้อมูลจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผน
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้ 

4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้งานเองและดูแลบ ารุ งรักษา
เองได้ 

 กลยุทธ์ 

 1. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สภาพแวดล้อมและการบริการของห้องสมุด 
 2. สร้างห้องติว ห้องท าการบ้าน และทบทวนวิชาที่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกพร้อม เช่น กระดานไวท์
บอร์ดแบบดิจิตอล และโปรเจคเตอร์ 
 3. สร้างห้องฝึกภาษาในรูปแบบใหม่ 
 4. ปรับปรุงระบบ WiFi ให้มีสัญญาณแรงเพียงพอและเข้าถึงได้ทุกพ้ืนที่ 
 5. จัดท าระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ mobile learning 
 6. แก้ไขและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
เชื่อมโยงกันและใช้งานร่วมกันได้ 
 7. พัฒนาระบบ Management Cockpit War Room เพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 8. ส่งเสริมให้บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ และไอที มีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพ 
 9. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรที่สามารถน าความรู้มาพัฒนางานประจ าของตนเองได้ 
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กระบวนกำรที่ 5 ให้แต่ละกลุ่มเชื่อมโยงพันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เข้าด้วยกันดังตาราง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องวิธีการ เวลา และสถานที่ 

พันธกิจ ประเด็นยทุธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
เป้ำหมำย 

แผน/โครงกำร/กิจกรรม 
56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 

1. เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
ไม่มีข้อจ ากัดเรื่อง
วิธีการ เวลา และ
สถานที่ 

1. พัฒนาห้องสมุดให้
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
ทันสมัย ไม่มีข้อจ ากัด
เร่ืองวิธีการ เวลา และ
สถานที่ 

1. นักศึกษาและ
อาจารย์ สามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ได้ 
โดยม่มีข้อจ ากัดเรื่อง
เวลาและสถานที ่

1.1.ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

70 75 80 85 90 1. ปรับปรุงและ
พัฒนาพื้นที่
สภาพแวดล้อมและ
การบริการของ
ห้องสมุด 

1.1 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

70 75 80 85 90 1.1.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุด                                      
1.1.2. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด                            
1.1.3. โครงการอบรมและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน                                 
1.1.4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ให้บริการ                                       
1.1.5. โครงการเปิดบริการห้องสมุดเวลา
กลางคืนในช่วงใกล้สอบ                                

         2. สร้างห้องติว ห้อง
ท าการบา้นและ
ทบทวนวิชาที่มี
อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกพร้อมเช่น
กระดานไวท์บอร์ด
แบบดิจิตอลและ
โปรเจคเตอร์ 

2.1. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

70 75 80 85 90 2.1.1 โครงการสร้างและปรับปรุงห้องติว 
ห้องทบทวนและห้องท าการบ้าน         
2.1.2 โครงการติวเตอร์อาสา โดยขอ
อาสาสมัครจากรุ่นพี่ที่มีผลการเรียนดี มา
เป็นติวเตอร์ให้น้องในรายวิชาที่เขา้ใจ
ค่อนข้างยาก เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 
และวิชาอื่นๆ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องวิธีการ เวลา และสถานที่ (ต่อ) 

พันธกิจ ประเด็นยทุธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
เป้ำหมำย 

แผน/โครงกำร/กิจกรรม 
56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 

         3. สร้างห้องฝึก
ภาษาในรูปแบบ
ใหม่ 

3.1 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

70 75 80 85 90 3.1.1 โครงการสร้างและปรับปรุงห้องฝึก
ภาษา เช่นการฝึกจากโปรแกรมส าเร็จรูป 
ฝึกจากการชมภาพยนตร์ต่างประเทศ                                      
3.1.2. โครงการจัดจ้างอาจารย์ทีป่รึกษา
ทางภาษาชาวตา่งชาติประจ าห้องฝึกอบรม                              
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศำสตร ์
เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
แผน/โครงกำร/กิจกรรม 

56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 

1. เป็นศูนย์กลาง
ในการสนับสนุน
การเรียนการสอน 
ด้วนเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัย 

1. เป็นศูนย์กลาง
ในการสนับสนุน
การเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทันสมัย 

1. นักศึกษาและอาจารย ์
สามารถศึกษาค้นควา้หา
ความรู้ได้ โดยไม่มี
ข้อจ ากัดเรื่องเวลาและ
สถานที่ (Ubiquitous 
Learning) 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

70 75 80 85 90 1. ปรับปรุงระบบ 
WiFi ให้มีสัญญาณ
แรงเพียงพอและ
เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต 

 

70 75 80 85 90 1.1.1 โครงการส ารวจ ปรับปรุง
ความแรงของสัญญาณ และ
จัดท าแผนที่ระบบ WiFi ทั้ง 4 
พื้นที่ 

         2. จัดท าระบบ
สนับสนุนการเรียน
การสอนแบบ 
mobile learning 

2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการระบบ 

70 75 80 85 90 2.1.1 โครงการรณรงค์ให้ผู้สอน
ใช้ห้อง Smart Classroom    
2.1.2 โครงการอบรมอาจารย์
และเจ้าหนา้ที่เพื่อการผลิตส่ือ
การสอน                             
2.1.3 โครงการอบรมอาจารย์
และเจ้าหนา้ที่เพื่อพัฒยาระบบ 
mobile learning             
2.1.4 โครงการอบรมและรณรงค์
ให้อาจารย์ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
เป็นเครื่องมือประกอบการสอน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย (ต่อ) 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศำสตร ์
เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
แผน/โครงกำร/กิจกรรม 

56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 

                2.1.5 ระดมความคิดวางแผน
พัฒนาระบบ U-Learning เพื่อ
น ามหาวิทยาลยัเข้าสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยภควัตภาพ 
(Ubiquitous University) 
ภายในป ีพ.ศ. 2561 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศำสตร ์
เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
แผน/โครงกำร/กิจกรรม 

56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 

1. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ 
(MIS) เพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้
เป็นศูนย์กลาง
ในการสนับสนุน
ระบบข้อมูลเพื่อ
การบริหาร
จัดการ (MIS) 

1. สามารถรวบรวมและ
จ าแนกข้อมูลจาก
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพือ่ใช้
ประโยชน์ในการวางแผน
ปฏิบัติงานและบรหิาร
จัดการมหาวิทยาลัยได ้

1.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

70 75 80 85 90 1. แก้ไขและ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
สามารถเชื่อมโยงกัน
และใช้งานร่วมกันได้ 

1.1 ร้อยละความส าเร็จ
ของผลงาน 

 

30 35 40 60 80 1.1.1 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อให้
เกิดความเข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของระบบฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย                        
1.1.2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรผู้รับผิดชอบดูแลระบบ
ฐานข้อมูลของแต่ละหนว่ยงาน         

         2. พัฒนาระบบ 
Management 
Cockpit War 
Room เพื่อการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

1.2 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการระบบ 

30 35 40 60 80 1.2.1 น าเสนอแผนการพัฒนาระบบ 
Management Cockpit War 
Room ในที่ประชุมผู้บริหาร     
1.2.2 ส ารวจความต้องการใช้งาน
ฐานข้อมูลของผู้บริหาร            
1.2.3 ออกแบบระบบ             
1.2.4 สร้างห้อง war room ติดต้ัง
ระบบและทดสอบการใช้งาน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และสามารถน าพามหาวิทยาลัย เข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย 
ภควันตภาค” ได้ภายในปี พ.ศ. 2561 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศำสตร ์
เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 

เป้ำหมำย 
แผน/โครงกำร/กิจกรรม 

56 57 58 59 60 56 57 58 59 60 

1. พัฒนา
หน่วยงานให้
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ 

1. พัฒนาส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้
เป็นหน่วยงานที่
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 
และสามารถ
น าพา
มหาวิทยาลัย
เข้าสู่การเป็น 
“มหาวิทยาลัย
ภควัตภาพ” ได้
ภายในปพี.ศ. 
2561 

1. ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถ
พัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้
งานเองและดูแล
บ ารุงรักษาได้ 

1.1 ร้อยละของระบบที่
พัฒนาขึ้นเอง 

20 30 40 50 60 1. ส่งเสริมให้
บุคลากรทางด้าน
คอมพิวเตอร์ และ
ไอที มีการพัฒนา
ตนเองทางด้าน
วิชาชีพ 

1.1 ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการทดสอบ
ความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์และไอที จาก
สถาบันทดสอบที่มี
มาตรฐาน 

 

70 75 80 85 90 1.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านไอที เขา้รับการ
ทดสอบจากสถาบันที่มีมาตรฐาน                        
1.1.2 เสนอให้มหาวิทยาลยัเพิ่ม
เงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้ที่ผ่าน
การทดสอบ 

     2. ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าอบรมใน
หลักสูตรที่สามารถ
น าความรู้มาพัฒนา
งานประจ าของ
ตนเองได้ 

2.1 จ านวนผลงานหรือ
โครงการที่บุคลากรของ
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาขึ้นเอง 

5 6 7 8 9 1.2.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรที่ใช้พัฒนางานประจ า
ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง โดยท าการรายงานต่อผู้บริหาร ( CEO) เพ่ือพิจารณา และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณา
โดยท าการเปรียบเทียบแผนตามค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ กับผลลัพธ์การด าเนินการแต่ละตัวบ่งชี้ว่า
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ และควรด าเนินการปรับปรุงอย่างไร ทั้งนี้ โดยจัดท าตารางแสดงผลการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ดังนี้ 

ตำรำงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ส ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  

ประจ ำปี 2556-2560 

ล าดับที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งช้ี 

แผน ผลลัพธ์ บรรล ุ√ 

& ไม่บรรลุ x 

หมายเหต ุ

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

3. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

4. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตำรำงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ส ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  

ประจ ำปี 2556-2560 (ต่อ) 
ล าดับที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบตัว

บ่งช้ี 

แผน ผลลัพธ์ บรรล ุ√ 

& ไม่บรรลุ x 

หมายเหต ุ

5. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

6. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต 

 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

7. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบ 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

8. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิารและ
จัดการทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

9. ร้อยละความส าเรจ็
ของผลงาน 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตำรำงกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
ส ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  

ประจ ำปี 2556-2560 (ต่อ) 
ล าดับที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบตัว

บ่งช้ี 

แผน ผลลัพธ์ บรรล ุ√ 

& ไม่บรรลุ x 

หมายเหต ุ

10. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

11. ร้อยละของระบบที่
พัฒนาขึ้นเอง 

 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

12. ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านการทดสอบ
ความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์และไอที 
ขากสถาบันทดสอบที่
มีมาตรฐาน 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

13. จ านวนผลงานหรือ
โครงการที่บุคลากร
ของส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
พัฒนาขึ้นเอง 

ร้อยละ รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบรหิารและ
จัดการทรัพยากร 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

 

 

 



46 

 

 

 

 

 



47 

 

 



48 

จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) 

 ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) 

ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

     

                

                


