
๑.๔ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน 
 เชียวชาญเทคโนโลยีมีคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล                        

ของงานวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศสตร์ที่ 5  
พัฒนประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยหลักธรรมา 

ภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

แผนท่ียทุธศาสตร์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วิสัยทัศน์ : ผลิตและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เสริมสร้างทักษะสู่โลกอาชีพ  

เป้าประสงค์   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มี 

คุณภาพมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการบริการวิชาการและ 
พัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๒.๓ มีการวิจัยพื่อการจัดการศึกษาทาง
เทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์  

๓.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชน 
ให้เป็นท่ีพึ่งทางเทคโนโลยีและการ 
พัฒนาอาชีพ  

๔.1 ระบบและกลไกการอนุรักษ์
พัฒนา การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมตาม
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประเทศ 

๕.๔ มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน  
Digital Economy 

ประเด็นยุทธศาสตร์   

1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ  
เพื่อให้เป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ 
ของตน และเป็นผู้สร้างแรง 
บันดาลใจใหนั้กศึกษา 

๑.๒ ระบบและทรัพยากรการ
สนับสนุนการจ้ดการเรียนการ
สอนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  

๑.๓ หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนทันสมัย มีมาตรฐาน
ระดับชาติและสากล  

๒.1 เพิ่มสมรรถนะอาจารย์ นักวิจัย  
เพ่ือสร้างศักยภาพงานวิจัยแลงาน 
สร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ  

๓.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและ     
บูรณาการการท างานร่วมกับองค์กร    
ภายนอก  

๓.๓ การบริการวิชาการสามารถ 
ตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ 

๔.๒ มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึกรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

๕.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพื่อให้
บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพ พร้อมร้บ
ความเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๕.๒ ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น  
Digital University 

๕.๓ การบริหารจัดการมีความ 
คล่องตัว เอื้อต่อการแข่งขันอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการมี          
ส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
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๓.๔ พัฒนารายได้จากองค์ความรู้ 
และการบริการวิชาการ  



มุ่งมั่นเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นน าแห่งโลกอาชีพ 
บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากล 

(SC-RMUTP strives to be a leading faculty for diverse 
Career while is ST based internationally.) 

1.1 คณาจารย์พัฒนาศักยภาพ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพของตน และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา (การพัฒนาองค์กร) 

เป้าประสงค์   

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
1.1.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีสอนด้วยสื่อการสอน ร้อยละ 40 50 60 70 
  ดิจิทัล           
1.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ ร้อยละ 20 25 25 26 
  ปริญญาเอก           
1.1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง ร้อยละ 25 25 30 30 
  ทางวิชาการ           

1.2.1 ร้อยละความพึงพอใจนักศึกษาท่ีมีต่อ ร้อยละ 30 40 50 60 
  สิ่งสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้           

1.๒ ระบบและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแขง็ทางวิชาการ (ประสิทธิภาพ) 

1.3.1 ผลการประเมินการบริหารหลักสูตรโดยรวม คะแนน 3.01 3.20 3.20 3.20 
  ของมหาวิทยาลัย           
1.3.3 ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์ด้าน ร้อยละ 20 40 60 80 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)           

1.4.3 จ านวนผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล จ านวนรางวัล 1 1 1 1 
  ระดับชาติและนานาชาติ           

1.๓ หลักสูตรและการจัดการเรียนกานสอนทันสมัย มีมาตรฐานระดับชาติและสากล (คุณภาพ) 

1.๔ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม (ประสิทธิผล) 

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) 

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 



๒.1 เพ่ิมสมรรถนะอาจารย์นักวิจัย เพ่ือสร้างศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ  (การพัฒนาองค์กร) 

๒.๓ มีการวิจัยเพ่ือการจัดการศึกษาทาง เทคโนโลยีและการวิจัยเชิงพาณิชย์ (คุณภาพ) 

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
2.1.1 ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยท่ีได้รับ ร้อยละ 30 35 40 45 
  การตีพิมพ์ในระดับชาติ และระดับ           
  นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า           
  และนักวิจัย           

2.1.2 จ านวนโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน โครงการ 1 1 2 2 
  จากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัย           

2.3.1 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีน าไปพัฒนาการ ร้อยละ 10 15 20 25 
  จัดการเรียนการสอน หรือการบริการ           

  
วิชาการในระยะเวลา 1 ปี ต่อจ านวน
โครงการวิจัยท้ังหมด           

2.3.2 จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีสามารถ ผลงาน 1 1 2 2 

  
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร           

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เชี่ยวชาญคอม รักษณ์ส่ิงแวดล้อม เข้าใจวัสดุ”  
Comontational Experts, Save the environments, Understand the materials 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
“จิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ บนฐานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของไทย  

เพื่อความยั่งยืน ด้วยความเชี่ยวชาญและมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น”  

(SC SMAR2) 
 

S – Spirit: จิตวิญญาณ 
C – Creativity: 
ความคิดสร้างสรรค์ 

S – Sustainability: ความยั่งยืน 
M – Mastery: ความเชี่ยวชาญ 
A – Altruism: มุ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่น 
R – Research: การวิจัยและพัฒนา 
T – Thailand’s Technology: 
เทคโนโลยีเพื่อประเทศไทย 

2.3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี ร้อยละ 30 35 10 15 

  
ถูกน าไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภายนอก
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า           



๓.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรภายนอก (การพัฒนาองค์กร) 

๓.๓ การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (คุณภาพ) 

๓.๔ พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และการบริการวิชาการ (ประสิทธิผล) 

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.1.1 จ านวนเครือข่ายด้านการบริการวิชาการ เครือข่าย 2 2 3 3 

  กับหน่วยงานภายนอก  ท้ังภาครัฐ ชุมชน           

  เอกชน  ภาคอุตสาหกรรม           

3.1.2 ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน ร้อยละ 80 80 80 80 

  บริการวิชาการท่ีมีการด าเนินงานต่อเน่ือง           

  ร่วมกับมหาวิทยาลัย            

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.3.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีใช้ประโยชน์ โครงการ 9 18 27 27 

  ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ         

  และสังคม           

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.4.1 จ านวนโครงการบริการสังคม โครงการ 2 2 2 2 

3.4.2 จ านวนเงินรายได้จากบริการสังคม ล้านบาท 0.5 0.5 0.5 1 

              

ปณิธาน (Determination) 
เป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  

ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม สู่สากล  

อัตลักษณ์ (Identity) 
บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม  

Hands-on, Keenness, Determination, Technological Expertise, Integrity 



๔.1 ระบบและกลไกการอนุรักษ์พัฒนาการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปของประเทศ (คุณภาพ) 

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

4.1.1 จ านวนโครงการบูรณาการด้านท านุบ ารุง โครงการ 1 1 1 1 

  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม            

  ร่วมกับสังคม  ชุมชน  องค์กร            

4.1.2 จ านวนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ผลงาน 2 2 4 4 

  การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม            

  และสิ่งแวดล้อม ท่ีเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี           

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

4.2.1 ร้อยละความส าเร็จของโครงการ ร้อยละ 75 80 85 90 

  Green University           

              

๓.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่พึงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ (ประสิทธิผล) 

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3.5.1 จ านวนบุคลากรที่น าองค์ความรู้ไปเผยแพร่และ คน 5 3 4 5 

บริการวิชาการแก่สังคม 

              

๔.2 มหาวิทยาลัยสร้างจิตส านึก รักษาสิ่งแวดล้อมให้ย้ังยืน (ประสิทธิผล) 



๕.1 มีการพัฒนาระบบทุนมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรท างานอย่างมืออาชีพพร้อมร้บความเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (การพัฒนาองค์กร) 

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 60 60 65 70 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           

              

๕.๒ ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเป็น Digital University (การพัฒนาองค์กร) 

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

5.2.1 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและปรับปรุง ร้อยละ 70 72 75 80 

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           

  
 ตามแบบจ าลองการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 6 ด้าน            

๕.๓ การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล (ประสิทธิภาพ) 

5.3.5 จ านวนองค์ความรู้ที่น ามาพัฒนาการ จ านวนองค์ความรู้ 1 2 3 4 

  ปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผล           

  เป็นรูปธรรม           

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 



๕.๔ มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าด้าน Digital Economy ตามการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ (คุณภาพ) 

5.4.1 จ านวนผู้เข้ารับบริการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จ านวนผู้เข้ารับ 100 500 1,000 2,000 

  ระบบเปิด และผู้เข้าร่วมอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับ บริการ (คน)         

  การพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy           

  ตัวชี้วัด  3 ปี หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

      ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 



กลยุทธ์   

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑  
            1.1.1.1 สร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีสู่การเป็นอาจารย์ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
            1.1.๑.๒ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อดจิิทัลระหว่างอาจารย์ 
            1.1.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน  
            1.1.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิแก่อาจารยป์ระจ า 
            1.๑.2.2 พัฒนากระบวนการคัดเลือกอาจารย์ประจ า ที่สามารถคัดกรองผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีความเช่ียวชาญตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการ 
            1.1.2.3 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองท างานให้แก่อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   
            1.1.3.1 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาอาจารยใ์นการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
            1.1.3.2 พัฒนากระบวนการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้โปร่งใส และรวดเร็ว   
            1.1.3.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการขอต าแหน่งทางวิชาการระหว่างอาจารย์ใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์  
กลยุทธ์ที่ ๑.2 
            ๑.2.1.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดให้ครบทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
            1.2.1.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมทัศน์ท่ีเอื้อต่อการเรยีนการสอน 
            1.2.1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ 
            ๑.3.1.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวิต  
            ๑.3.1.2 ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรนานาชาติ  
            ๑.3.1.3 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการในประเทศและนานาชาติ  
            ๑.3.1.4 พัฒนหลักสูตรโดยมุ่งการเพิ่มขึ้นของอันดับมหาวิทยาลัย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดยองค์กรระดับสากล  
            1.3.3.1 พัฒนามาตรฐานทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม   
            ๑.3.3.2 พัฒนาวิธีการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสทิธิภาพ 
            ๑..3.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นักศกึษา  
กลยุทธ์ที่ ๑.4 
            ๑.4.3.1 พัฒนาการเรียนการสอนท่ีมุ่งสู่การสร้างสรรคผ์ลงานเพ่ือประกวด 
            1.4.3.2 พัฒนาทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม 
            1.4.3.3 ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดหรือแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย    



กลยุทธ์ที่ 2.๑  
            2.1.1.1 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้พัฒนาอาจารย์และนักวิจัยให้มีความรู้และเช่ียวชาญด้านวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย  
            2.1.๑.๒ พัฒนาความสามารถของอาจารย์และนักวิจัยในการเขยีนบทความวิจัยเพื่อตพิีมพ์เผยแพร ่
            2.1.1.3 พัฒนาระบบโค้ชและพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) เพื่อฝึกและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่  
            2.1.1.4 สนับสนุนการด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยท้ังระดบัชาติและนานาชาติ  
            2.1.๑.5 สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ในการสร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดบันานาชาติคุณภาพสูงท่ีมีการอ้างอิงมาก  
            2.1.2.1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความรว่มมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ    
            2.1.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยมีความรู้สในกระบวนการวิจัยเชิงพาณิชย์   
            2.1.3.3 พัฒนาความสามารถของอาจารย์และนักวิจัยในการเขยีนเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัย    
กลยุทธ์ที่ 2.3 
            2.3.1.1 พัฒนาอาจารย์ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ในตการเรยีนการสอนและการบริการวิชาการ   
            2.3.1.2 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนและการบริการวิชาการ 
            2.3.1.3 ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์   
            2.3.2.1 พัฒนาหน่วยการจัดการน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
            2.3.2.2 ส่งเสริมความสามารถ ในการด าเนินการวิจัยของบุคลากรท่ีน าไปสู่การจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
            2.3.2.3 สนับสนุนการด าเนินการจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  
            2.3.3.1 ปรับปรุงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
            2.3.3.2 พัฒนาความสามารถของอาจารย์และนักวิจัยในการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัย    
            2.3.3.3 พัฒนาหน่วยงานด้านการจัดหาและบรหิารกองทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย  
       



กลยุทธ์ที่ 3.1  
            3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างเครอืข่ายความรว่มมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก  
            3.1.2.1 ส่งเสริมกิจกรรมการบรกิารวิชาการที่รว่มโดยเครือข่ายความร่วมมือ  
กลยุทธ์ที่ 3.2 
            3.2.1.1 พัฒนากลไกการบรหิารจัดการดา้นบรกิารวิชาการ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลยุทธ์ที่ 3.3  
            3.3.1.1 สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ   
            3.3.1.2 พัฒนาผลงานท่ีได้จากากรบรกิารวิชาการให้ก่อเกิดรายไดอ้ย่างยั่งยืน  
            2.1.3.3 พัฒนาความสามารถของอาจารย์และนักวิจัยในการเขยีนเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัย    
กลยุทธ์ที่ 3.4 
            3.4.1.1 สนับสนุนการให้บริการแก่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ    
            3.4.2.1 สนับสนุนการน าองค์ความรูห้รือทักษะที่โดดเด่นของบุคลากร/หน่วยงาน มาสร้างเป็นโครงการบริการสงัคม  
            3.4.2.2 พัฒนากิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เพื่อหารายได้จากการบริการสังคม  
กลยุทธ์ที่ 3.5 
            3.5.1.1 พัฒนาการสร้างโครงการบริการวิชาการแกส่ังคมให้ตอบโจทย์ชุมชน  
            3.5.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านการบรกิารของมหาวิทยาลัย 
 



กลยุทธ์ที่ 4.1  
            4.1.1.1 มีระบบกลไกการสรา้งความตระหนักและแรงจูงใจแก่นักศกึษา บุคลากรในการอนุรกัษ์ พัฒนาและการท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
                        และสิ่งแวดล้อม  
            4.1.1.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการด าเนินโครงการบูรณาการดา้นท านุบ ารงุศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมร่วมกับสังคม ชุมชน 
                        องค์กร  
            4.1.1.3 สนับสนุนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีร่วมกับสังคม ชุมชน และองค์กร  
            4.1.2.1 พัฒนาศักยภาพของบุคากรในการสรา้งองค์ความรูด้้านการอนุรกัษ์ พัฒนา ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
            4.1.2.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรกัษ์ พัฒนา ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
            4.1.2.3 สนับสนุนการด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรกัษ์ พัฒนา ท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือระดบัสากล  
กลยุทธ์ที่ 4.2  
            4.2.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อม  
            4.2.1.2 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด การลดการใช้พลังงาน และการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีภายในมหาวิทยาลัย  
 



กลยุทธ์ที่ 5.1  
            5.1.1.1 พัฒนาระบบการจัดการทรพัยากรบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพ  
            5.1.1.2 พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพแก่บุคลากร 
            5.1.1.3 ส่งเสริมให้พัฒนาบุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลและเทคโนโลยใีหม่  
กลยุทธ์ทึ่ 5.2 
            5.2.1.1 พัฒนาระบบการจัดการเรยีนการสอนดิจิทัลที่มปีระสทิธิภาพ   
            5.2.1.2 เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากร 
            5.2.1.3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 
            5.2.1.4 พัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลส าหรับงานวิจัย สร้างคลังทรัพยากร และสร้างองค์ความรู้ดิจิทัล  
            5.2.1.5 ส่งเสริมการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล  
            5.2.1.6 พัฒนาระบบเว๊บไซต์ที่สามารถประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารและให้บริการได้อย่างครบถ้วน    
กลยุทธ์ที่ 5.3  
            5.3.5.1 พัฒนาจัดการความรู้ในลักษณะคลังความรูท้ี่เป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการสบืค้น  
            5.3.5.2 สนับสนุนการด าเนินการน าองค์ความรูม้าพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ท่ี 5.4  
            5.4.1.1 สนับสนุนงานตามพันธกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล 
            5.4.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งบริการสื่อการเรยีนรูอ้อนไลน์ระบบเปิดด้าน Digital Economy แก่บุคลากร/นักศกึษา/บุคคลภายนอก 
 


