
  

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

แผนกลยุทธ ์
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2558 – 2562 

(ฉบบัทบทวน วันที่ 19 – 20 เมษำยน 2561) 

ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ คร้ังท่ี 3/2561 วันที่ 26 เมษำยน 2561 

 



แผนกลยุทธ์  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2558 – 2562 

(ฉบับทบทวน วันที่ 19-20 เมษำยน 2561) 

1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีรำชมงคล

ตะวันออก จัดตั้งขึ้น ตำมกฎกระทรวงที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 

พฤศจิกำยน 2549 เรื่อง กำรจัดตั้ งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2549 ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

ภำยหลังจำกท่ีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกได้แยกจำก มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำม

พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 

2548 โดยรวมเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำรบริกำรสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ แผนกห้องสมุด 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำด้วยกัน เพ่ือบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและ

บริกำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุก

รูปแบบ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย รวมถึงให้บริกำรแก่ประชำชนและ

ชุมชนแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นแหล่งเรียนรู้และกำรบริกำรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน ำระดับประเทศ” 

พันธกิจ 
 1.  แสวงหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองกำรเรียนรู้และ

บริกำรสำรสนเทศ 

 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กำรวิจัย กำรบริกำรสำรสนเทศด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลที่ก้ำวสู่ควำมเป็นองค์กรคุณภำพด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 



ประเด็นยุทธศำสตร ์ 

  เพ่ือให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศสด ำเนินงำนตำม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก ำหนด

ไว้และให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จึงก ำหนดประเด็น

ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ไว้ 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 1.  เป็นองค์กรที่มีศักยภำพด้ำนกำรบริกำรสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 2.   กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน ำระดับประเทศ กำรวิจัย กำรบริกำร

สำรสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

  3. สร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลสู่ควำมเป็นองค์กรคุณภำพด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : เป็นองค์กรที่มีศักยภำพด้ำนกำรบริกำรสำรสนเทศและทรัพยำกร

สำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 เป้ำประสงค์  มีทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีตอบสนองควำมต้องกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ 1.1  จัดให้มีทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่ครอบคลุมเนื้อหำสำระท่ีพึงมีของหลักสูตรต่ำง ๆ 

และใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ตัวชี้วัด 

 1.1.1  จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่ได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเกณฑ์ของทุกหลักสูตร 
 1.1.2  ร้อยละอำจำรย์และนักศึกษำที่เข้ำใช้ห้องสมุด 

 กลยุทธ์ 1.2  สร้ำงสภำพแวดล้อมแห่งกำรเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อน ำไปสู่กำร

เป็น Smart University 

 ตัวชี้วัด 

 1.2.1 จ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น Smart Teacher 
 1.2.2 จ ำนวนรำยวิชำที่พัฒนำไปสู่กำรเป็น Smart University 

 1.2.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนสภำพแวดล้อมแห่งกำรเรียนรู้ 

  

 



 กลยุทธ์ 1.3  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้ง

จัดระบบกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 

 ตัวชี้วัด 

 1.3.1   มีกำรพัฒนำพ้ืนที่กำรเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น ำสมัย 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน ำระดับประเทศ กำรวิจัย กำร

บริกำรสำรสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 เป้ำประสงค์  บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภำพและทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมก้ำวเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 

 กลยุทธ์ 2.1  พัฒนำสิ่งสนับสนุนเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่กำรเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อพลวัตรของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

 ตัวชี้วัด 

 2.1.1 จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เป็นไปตำมเกณฑ์ 

 กลยุทธ์ 2.2  มีกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น ำสมัย และพัฒนำประสิทธิภำพของ

โครงข่ำย ICT โดยเฉพำะระบบ WIFI ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริกำร 

 ตัวชี้วัด 

 2.2.1 จ ำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนำขึ้น 

 2.2.2 พ้ืนที่ให้บริกำรWIFI ที่เพ่ิมขึ้น 

 กลยุทธ์ 2.3  ปรับปรุงโครงสร้ำงด้ำนกำรค้นคว้ำงำนวิจัยและสร้ำงบรรยำกำศกำรวิจัยท่ีเอื้อต่อกำร

ผลิตผลงำนวิจัยท่ีมีคุณภำพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 

 ตัวชี้วัด 

 2.3.1 จ ำนวนฐำนข้อมูลอ้ำงอิงออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้น 

 2.3.2 ร้อยละของอำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำใช้ฐำนข้อมูลอ้ำงอิงออนไลน์ 

 

 

 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 3 : สรำ้งกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลสู่ควำมเป็นองค์กรคุณภำพด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 เป้ำประสงค์  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลที่มีคุณภำพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ 3.1  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีมีธรรมำภิบำลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ตัวช้ีวัด 

 3.1.1 มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนในทุกหน่วยงำนย่อย 

 3.1.2 มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ที่มีควำมมั่นคงและปลอดภัยให้มีประสิทธิภำพ 

 กลยุทธ์ 3.2  พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนไปสู่มหำวิทยำลัยชั้นน ำใน

กำรสร้ำงบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 

 3.2.1 มีโครงกำรและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรสำยสนับสนุนมีควำมก้ำวหน้ำในสำย

งำนอำชีพ 

 3.2.2 มีบุคลำกรที่ได้รับกำรเตรียมให้เป็นระดับช ำนำญกำรในอนำคต 

 

  



3. สภำพปัจจุบันของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.1 จ ำนวนบุคลำกร 
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ประเภทบุคลำกร 

ผู้บริหำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผศ.สมศักดิ์    รักเกียรติวินัย ผู้อ ำนวยกำร ข้ำรำชกำรพลเรือน 

นำงสำวน้ ำฝน   ใจดี รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำรพลเรือน 

นำยพิเชฐ  มำเร็ว รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ ข้ำรำชกำรพลเรือน 

นำยสกุลชำย   สำรมำศ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย ์ รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 

นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย ์ รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำงำนบรหิำรงำนท่ัวไป พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำงสำวปำณติรำ จอมทะรักษ ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำงสำวยุคลธร กิมเส็ง พนักงำนพิมพ์ ส4 ลูกจ้ำงประจ ำ 

งำนหอสมุดกลำง 

นำงสำวสมพิศ งำมประเสริฐ หัวหน้ำงำนหอสมดุกลำง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำงสำวอธ ิ มณีวิหก บรรณำรักษ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

นำงวิมล นำคบูรณะ ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

นำงสำวเปรมจิต หนุนด ี ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

นำยสถำพร ทรัพย์วิบูลพงษ์ หัวหน้ำงำนระบบเครือข่ำยคอมพวิเตอร ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำยอำนนท์ เพ็ชรมณ ี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำยอภินันท์ ธำน ี เจ้ำหน้ำท่ีช่ำงเทคนิค ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

งำนพัฒนำระบบสำรสเทศ 

นำยขัตติยะ สมด ี หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำยสิทธิชัย ด้วงแก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำงสำวทิพยดำ  ปัตบุศย ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

นำยอภิสฤษฏิ ์ บุญสิทธ์ิชโยดม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

นำยอนุวัฒน ์ โชโต หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

นำยเอกมินต ์ บัวขำว นักวิชำกำรโสตทัศนปูกรณ ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

นำยพงศธร ถมยำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย ์ หัวหน้ำงำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 

 



3.2 อำคำรพ้ืนที่ให้บริกำร  

อำคำรวิทยบริกำร 

ชั้น กำรให้บริกำร 

1 - บริกำรโต๊ะส ำหรับนั่งอ่ำน 

- บริกำรจุด WiFi Internet  

- บริกำรเคเบิลทีวี 

2 - บริกำรยืม-คืนหนังสือและสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ 

- บริกำรตอบค ำถำมและช่วยค้นคว้ำ 

- บริกำรวำรสำรและจุลสำร 

- บริกำรนิตยสำรและหนังสือพิมพ์ 

- บริกำรถ่ำยเอกสำรและพิมพ์เอกสำร 

- บริกำรหนังสือนวนิยำยและเรื่องสั้น 

- บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ 

- บริกำรห้องประชุม 

- บริกำรเคเบิลทีวี 

- มุมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

- บริกำรเครื่องสืบค้นสำรสนเทศ OPAC 

3 - บริกำรหนังสือท่ัวไป/หนังสืออ้ำงอิง/ปัญหำพิเศษและงำนวิจัย 

- บริกำรห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

- บริกำรห้องศึกษำกลุ่ม 

- บริกำรแนะน ำกำรสืบค้นสำรสนเทศฐำนข้อมูลออนไลน์ 

- บริกำรเครื่องสืบค้นสำรสนเทศ OPAC 

  



3.3 งบประมำณที่ได้รับจดัสรรในปี  พ.ศ. 2557 - 2561 
   

ปี 
พ.ศ. 

ประเภทของแหล่งงบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น 
แผ่นดิน 

เงินรำยได้ 

ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

กิจกรรม
สนับสนุน
กำรพัฒนำ
ห้องสมุด 

กิจกรรม
สนับสนุนกำร

พัฒนำ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

รวมเงิน
รำยได้ 

2557 2,693,400 1,509,200 - - 1,509,200 4,202,600 

2558 3,288,400 1,666,580 - - 1,666,580 4,954,980 

2559 8,966,600 1,502,240 - - 1,502,240 10,469,140 

2560 11,827,700 1,402,800 - - 1,402,800 13,230,500 

2561 53,741,000 1,846,100 3,390,800 8,427,800 13,664,700 67,405,700 
 

 

  



ผลกำรทบทวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ศกัยภำพ  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(SWOT Analysis) 
วันที่  19 – 20 เมษำยน 2561 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญด้ำน ICT และสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ 
2.  บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำร
ท ำงำน 
3.  บุคลำกรมีควำมซื่อสัตย์ และผูกพันกับองค์กร 
4.  มีกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำน 
5.  สำมำรถบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำง
ประสิทธิภำพ 
6.  สภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรท ำงำน 
7.  มีอุปกรณ์ IT ที่ทันสมัย 

1.  ขำดแผนงำนและนโยบำยที่ชัดเจนของผู้บริหำร 
2.  กำรบริหำรจัดกำรไม่เป็นแบบรวมศูนย์ 
3.  บุคลำกรบำงส่วนสำมำรถท ำงำนให้เต็มศักยภำพ 
4.  บุคลำกรขำดทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ 
5.  บุคลำกรขำดควำมรู้ที่ทันสมัย 
6.  อุปกรณ์ IT ที่ทันสมัยไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน 

โอกำส อุปสรรค 

1.  รัฐบำลให้กำรสนับสนุนด้ำน ICT และนโยบำย
Thailand 4.0 
2.   นโยบำยกำรสนับสนุนของระเบียงเศรษฐกิจ
อำเซียน (ECC) ท ำให้เอ้ือต่อแหล่งทุนในกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินงำน 
3.  มีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจและกำรศึกษำในท้องถิ่น 

1.  สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของเขตพ้ืนที่มีผลต่อ
กำรเชื่อมต่อโครงสร้ำงเครือข่ำย 
2.  ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยงำนคลังและกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของมหำวิทยำลัย ล่ำช้ำ 
3.  นโยบำยกำรพัฒนำในควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน
ของบุคลำกรสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัยมี
ข้อจ ำกัด 
4.  กำรสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนในมหำวิทยำลัยไม่มี
ประสิทธิภำพ 
5.  จ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำมีแนวโน้มลดลง 

 
 

 



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 :   เป็นองค์กรที่มีศักยภำพด้ำนกำรบริกำรสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม   

เป้ำประสงค ์    :   มีทรพัยำกรสำรสนเทศท่ีตอบสนองควำมต้องกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  

 

กลยุทธ์ที ่1.1 จัดให้มีทรัพยำกรสำรสนเทศ ท่ีครอบคลุมเนื้อหำสำระที่พึงมีของหลักสูตรต่ำง ๆ และใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผนงำนโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 2562 2563 
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด งำนหอสมุดกลำง 1. จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีเพิ่มขึ้น (ช่ือเรื่อง) 600 650 700 

2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อสำรสนเทศ 3.85 3.90 3.95 
โครงกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำรห้องสมุดและ
สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู ้

งำนหอสมุดกลำง 1.  ร้อยละนักศึกษำที่เข้ำใช้บริกำรห้องสมุดทีเ่พิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 
2.  ร้อยละนักศึกษำ อำจำรย์ ใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 

RMUTTO Book Fair งำนหอสมุดกลำง 1.  ร้อยละนักศึกษำที่เข้ำใช้บริกำรห้องสมุดทีเ่พิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 

2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อสำรสนเทศ - - - 
โครงกำรจดัหำ Software ลิขสิทธิ ์เพื่อให้บริกำร
ภำยในมหำวิทยำลัย 

งำนพัฒนำระบบฯ จ ำนวน Software ลิขสิทธิ์ท่ี ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและรองต่อกำรปฏิบัติงำน
หรือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  

- 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 

โครงกำรจดัหำทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำ
ระบบ IT และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหำวิทยำลยั 

งำนพัฒนำระบบฯ 1. มีกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน  - 1 รำยกำร 2 รำยกำร 
2.  มีกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อสนบัสนุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  -   

พัฒนำกำรให้บริกำรเพื่อสรำ้งทักษะกำรรูส้ำรสนเทศ
ของนักศึกษำและรองรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
และประชำคมอำเซียน 

งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำฯ 

จ ำนวนอำจำรย์ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำ ให้เป็น Smart Teaching - ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

โครงกำรห้องปฏิบตัิกำรระบบสตดูโิอเสมือนจริงสำม
มิต ิ

งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำฯ 

จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรระบบเสมือนสตูดโิอเสมือนจริงสำมมติ ิ - 1 ห้อง 1 ห้อง 



แผนงำนโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 2562 2563 
โครงกำรห้องประชุมอัจฉริยะที่ผสมผสำนเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำฯ 

1.  จ ำนวนห้องประชุมอัจฉริยะทีผ่สมผสำนเทคโนโลยีที่ทันทันสมัย - 1 ห้อง 1 ห้อง 

2.  ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรห้องประชุมอัจฉริยะ - ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
โครงกำรระบบประชำสมัพันธ์ทำงจอภำพ ด้วยกำร
บริหำรจดักำรผ่ำนเครือข่ำย 

งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำฯ 

1.  จ ำนวนระบบประชำสัมพันธ์ทำงจอภำพด้วยกำรบริหำรจัดกำรผำ่น
เครือข่ำย 

- 1 ระบบ 1 ระบบ 

2.  จ ำนวนข่ำวสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบเครือข่ำย - ไม่น้อยกว่ำ 
500 ข่ำว 

ไม่น้อยกว่ำ 
600 ข่ำว 

โครงกำรจดัหำเครื่องมือ Software ลิขสิทธิ์เพ่ือกำร
ปฏิบัติงำนด้ำน Computer Graphic กำรสร้ำงสื
อมัลติมเีดียเพื่อกำรเรียนกำรสอน 

งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำฯ 

จ ำนวน Software ลิขสิทธิ์ท่ีสนับสนุนต่อกำรสร้ำงสือมัลติมีเดียเพื่อกำร
เรียนกำรสอน 

- - 2 โปรแกรม 

 

  



กลยุทธ์ท่ี 1.2 สร้ำงสภำพแวดล้อมแห่งกำรเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพ่ือน ำไปสู่กำรเป็น Smart University 

แผนงำนโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 2562 2563 
โครงกำรจดักำรห้องศึกษำแห่งอนำคต Smart 
Teaching : แนวคิดสู่กำรปฏิบตั ิ

งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำฯ 

จ ำนวนอำจำรย์ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้เป็น Smart Teaching 60 คน 65 คน 70 คน 

พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ท่ีสนับสนุนให้
เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และ
สำมำรถพัฒนำเป็นรำยวิชำออนไลน์ที่รองรับกำรเรียนรู้
ตำมอัธยำศัย  

งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำฯ 

1.  จ ำนวนรำยวิชำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 
2.  จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำเรียน 

- ไม่น้อยกว่ำ 
30  

รำยวิชำ 

ไม่น้อย
กว่ำ 50  
รำยวิชำ 

เตรียมควำมพร้อมและสร้ำงควำมเข้ำใจกับอำจำรย์
ผู้สอนให้กำรเปลีย่นแปลงรูปแบบของห้องเรียน เพื่อให้
ห้องเรียนเป็นแบบเรียนรู้จริง 

งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำฯ 

จ ำนวนอำจำรย์ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำให้เป็น Smart Teaching - 100 คน 200 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ท่ี 1.3 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งจัดระบบกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 

 

แผนงำนโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 2562 2563 

จัดหำครุภัณฑ์ส ำหรับอำคำรวิทยบริกำร งำนหอสมุดกลำง 
งำนบริหำรงำน

ทั่วไป 

งบประมำณที่ไดร้ับจดัสรรในกำรปรับปรุงอำคำรวิทยบริกำร -   

กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน งำนหอสมุดกลำง 1.  ร้อยละนักศึกษำที่เข้ำใช้บริกำรห้องสมุดทีเ่พิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 
 2.  ร้อยละนักศึกษำ อำจำรย์ ใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 

โครงกำรเพิม่ศักยภำพกำรให้บริกำรห้องสมดุ งำนหอสมุดกลำง 1.  จ ำนวนครั้งท่ีมีผู้เข้ำใช้บริกำรหอ้งสมุด  - - - 
 2.  ร้อยละควำมพึงพอใจต่อผูเ้ข้ำรับบริกำรห้องสมดุ - - - 

สนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
และคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำม
ศักยภำพในแต่ละช่วงวัยด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ใหม่ที่
เปลี่ยนรูปแบบจำกกำรสอนไปสู่กำรเรยีนรู้ด้วยตนเอง
มำกขึ้น ด้วยกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมของกำรเรียนรู้
เสมือน ที่ผสมผสำนกับกำรเรียนรูอ้อนไลน์และ
เทคโนโลยีกำรสื่อสำร 

งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำฯ 

จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำสนับสนนุกำร
ด ำเนินกำร 

- ไม่น้อยกว่ำ 
30  

รำยวิชำ 

ไม่น้อยกว่ำ 
50  

รำยวิชำ 

โครงกำรจดัหำเครื่องมือผลิตสื่อกำรเรยีนกำรสอน งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำฯ 

จ ำนวนเครื่องมือท่ีใช้บริกำรผลติสือ่กำรเรียนกำรสอนที่เพ่ิมขึ้น - 1 โครงกำร 2 โครงกำร 

โครงกำรคลังสื่อผสมเพื่อกำรเรียนกำรสอน งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำฯ 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคลังสื่อผสม - ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 



แผนงำนโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 2562 2563 
พัฒนำปรับปรุงเครือข่ำยใยแก้วน ำแสงภำยใน
มหำวิทยำลยั 

งำนระบบ
เครือข่ำย 

1. จ ำนวนเส้นทำงกำรเช่ือต่อเครือข่ำยใยแก้วน ำแสงในมหำวิทยำลัย  - เพิ่มขึนไม่
น้อยกว่ำ 1 
เส้นทำง  

เพิ่มขึนไม่
น้อยกว่ำ 2 
เส้นทำง  

2.  ควำมครอบคลุมต่อพื้นที่ให้บรกิำร - ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

3.  ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบอินเตอรเ์น็ต - -  
จัดหำครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุนกำรบริหำร
และกำรเรียนกำรสอน 

งำนระบบ
เครือข่ำย 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อสำรสนเทศ 3.85 3.90 3.95 

 

  



ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 :  กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นน ำระดับประเทศ กำรวิจัย กำรบริกำรสำรสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้ำประสงค ์    :   บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภำพและทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมก้ำวเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 

 

  

กลยุทธ์ที ่2.1 บริกำรสำรสนเทศที่ทันสมัย หลำกหลำยรูปแบบเพื่อกำรค้นคว้ำและวิจัย 

แผนงำนโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 2562 2563 
พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและ
หน่วยงำนภำยนอก 

งำนหอสมุดกลำง 
จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหอสมุด 1 1 1 

ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับ
กระบวนกำรพัศนเ์กี่ยวกับกระบวนกำรเรยีนรู้ใหม่ 
(New Learning Paradigms) 

งำนเทคโนโลยี
กำรศึกษำฯ 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ห้องปฏิบัติกำร  - ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

จัดหำปรับปรุงครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ส ำหรับบริกำร
นักศึกษำ 

งำนระบบ
เครือข่ำยฯ 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อสำรสนเทศ ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

 

 
 

 



กลยุทธ์ที ่2.2 มีกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น ำสมัย และพัฒนำประสิทธิภำพของโครงข่ำย ICT โดยเฉพำะระบบ WIFI ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริกำร 

แผนงำนโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 2562 2563 

E-Library (E-Book) งำนหอสมุดกลำง 
จ ำนวน E-Book ที่มีให้บริกำร - เพิ่มขึ้นไม่น้อย

กว่ำ 100 เล่ม 
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่ำ 
150 เล่ม 

โครงกำรพัฒนำระบบ One Stop Service งำนพัฒนำระบบฯ จ ำนวนระบบท่ีให้บริกำรในรูปแบบ One Stop Service - 2 ระบบ 5 ระบบ 

โครงกำรส ำรวจและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงของ
มหำวิทยำลยัฯ 

งำนพัฒนำระบบฯ 
ร้อยละควำมส ำเรจ็ในกำรส ำรวจและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง
มหำวิทยำลยั 

- ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

พัฒนำและปรับปรุงระบบำเครือข่ำยไรส้ำยให้ครอบคลมุ
พื้นที่ให้บริกำร 

งำนระบบ
เครือข่ำยฯ 

พื้นที่ให้บริกำร WIFI ที่เพ่ิมขึ้น - ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 

 

 
 

  



กลยุทธ์ที ่2.3 ปรับปรุงโครงสร้ำงด้ำนกำรค้นคว้ำงำนวิจัยและสร้ำงบรรยำกำศกำรวิจัยท่ีเอื้อต่อกำรผลิตผลงำนวิจัยท่ีมีคุณภำพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่

ทันสมัย 

แผนงำนโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 2562 2563 

จัดหำฐำนข้อมลูออนไลนเ์พื่อสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย 

งำนหอสมุดกลำง 
จ ำนวนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีให้บริกำร - เพิ่มขั้น ไม่

น้อยกว่ำ 3 
ฐำน 

เพิ่มขั้น ไม่
น้อยกว่ำ 3 

ฐำน 
โครงกำรพัฒนำระบบบรหิำรจดักำรฐำนข้อมูลทรัพย์สิน
ภำยในมหำวิทยำลัยฯ 

งำนพัฒนำระบบฯ 
ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรพัฒนำระบบบรหิำรจดักำรฐำนข้อมลูทรพัย์สิน - ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

โครงกำรพัฒนำระบบฐำนบริหำรจัดกำรฐำนข้อมลูเพื่อ
กำรวิจัยในมหำวิทยำลัยฯ 

งำนพัฒนำระบบฯ ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรพัฒนำระบบบรหิำรจดักำรฐำนข้อมลูพื่อกำรวิจัย
ในมหำวิทยำลัยฯ 

- ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

โครงกำรฝึกอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรอ้ำงอิงและ
วิจัย 

งำนหอสมุดกลำง ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำรสำรสนเทศเพื่อกำรอ้ำงอิงและวิจัย - ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

โครงกำรอบรมกำรเขียนงำนวิจัยและกำรเขียนอ้ำงอิง 
งำนหอสมุดกลำง ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับกำรอบรมกำรเขียนงำนวิจัยและกำรเขียน

อ้ำงอิง 
- - ร้อยละ 80 

กำรอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเลกทรอนิกส์เพื่อกำรสืบค้น 
งำนหอสมุดกลำง 1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับกำรอบรมกำรเขียนงำนวิจัยและกำรเขียน

อ้ำงอิง 
- - ร้อยละ 80 

2.  จ ำนวนนักศึกษำ ที่ผ่ำนกำรเขำ้ร่วมอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลเพื่อกำรสืบค้น - ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

 

 
  



ยุทธศำสตร์ที่ 3 :  สร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลสู่ควำมเป็นองค์กรคุณภำพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เป้ำประสงค ์    :   มีระบบกำรบริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลที่มีคุณภำพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  

กลยุทธ์ที ่3.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีมีธรรมำภิบำลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผนงำนโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 2562 2563 
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรบริกำรสำรสนเทศด้ำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

งำนพัฒนำระบบฯ  
ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ร้อยละ 70 ร้อยละ 75  ร้อยละ 80 

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฎิบัติกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัยฯ 

งำนพัฒนำระบบฯ  
ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

โครงกำรระบบ Business Intelligence เพื่อกำรบรหิำร
และกำรตัดสินใจ 

งำนพัฒนำระบบฯ 
ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรพัฒนำระบบ Business Intelligence - - ร้อยละ 80 

จัดอบรมกำรใช้งำนอีเมลของมหำวิทยำลัยเพื่อเพิ่มช่อง
ทำงกำรติดต่อสื่อสำร 

งำนระบบเครือข่ำยฯ 
ร้อยละควำมพึงพอใจของ ผู้ใช้งำนระบบอีเมลมหำวิทยำลยั - ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยด้ำนคอมพิวเตอร ์ งำนระบบเครือข่ำยฯ จ ำนวนครั้งในกำรถ่ำยทอดควำมรูเ้กี่ยวกับกฎหมำยด้ำนคอมพิวเตอร์ - 4 ครั้ง 4 ครั้ง 

พัฒนำและปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบผ่ำนระบบเครือข่ำย งำนระบบเครือข่ำยฯ 
ร้อยละ ควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบผ่ำนระบบ
เครือข่ำย 

- ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

พัฒนำและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดแบบผ่ำนระบบ
เครือข่ำย 

งำนระบบเครือข่ำยฯ 
ร้อยละ ควำมส ำเร็จของกำรปรับปรุงกล้องวงจรปิดแบบผ่ำนระบบ
เครือข่ำย 

- ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

จัดหำและพัฒนำระบบยืนยันตัวตน (Identify 
Management) เพื่อรองรับระบบงำนอิเลกทรอนิกส์ที่
เกิดขึ้น 

งำนระบบเครือข่ำยฯ 
 
ร้อยละ ควำมมีเสถียรภำพของระบบยืนยันตัวตน 

 
- 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 90 



แผนงำนโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 2562 2563 
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ที่มีควำมมั่นคงและ
ปลอดภัยใหม้ีประสิทธิภำพทั้งด้ำน Security, Cloud 
platform ที่เช่ือมโยงข้อมูลทุกด้ำนของมหำวิทยำลัยฯ 

งำนระบบเครือข่ำยฯ ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ - ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

 

 

กลยุทธ์ที ่3.2 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลที่สนับสนุนกำรขับเคลื่อนไปสู่มหำวิทยำลัยชั้นน ำในกำรสร้ำงบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ 

แผนงำนโครงกำร ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 2562 2562 
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรดำ้นไอทีส ำหรับบุคลำกร
เพื่อกำรเรยีนรู ้

งำนฝึกอบรมและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

มีโครงกำรและกจิกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรสำยสนับสนุน
มีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนอำชีพ 

1 1 1 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อก้ำวสูต่ ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 
งำนฝึกอบรมและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

มีบุคลำกรที่ไดร้ับกำรเตรียมให้เปน็ระดับช ำนำญกำรในอนำคต 1 1 1 

 
 


