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ปรัญชา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
ปรัญชา 
คุณธรรมน ำหน้ำ ปัญญำน ำทำง สรรค์สร้ำงเทคโนโลยี 
ปณิธาน 
สร้ำงคนสู่งำน เชี่ยวชำญเทคโนโลยี 
วิสัยทัศน์ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน เป็นมหำวิทยำลัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีคุณภำพชั้นน ำใน
ประเทศ ที่เน้นกำรผลิตนักปฏิบัติด้ำนวิชำชีพ เพื่อพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน ตอบสนองประชำคมอำเซียน 
พันธกิจ 

1. จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำบนพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

2. สร้ำงงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐำนของวิทยำศำตร์และเทคโนโลยีสู่กำรผลิต กำรบริกำร 
และกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ประเทศ 

3. บริกำรวิชำกำร และถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 

4. ท ำนุบ ำรุงศำสนำ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษำสิ่งแวดล้อม 

5. บริหำรจัดกำรโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
6. สนองโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ 

7. พัฒนำเครือข่ำย ควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองตลำดแรงงำน 
2. ส่งเสริมงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
3. เพ่ิมศักยภำพกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงบูรณำกำร 
4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น อนุรักษ์พลังงำน สิ่งแวดล้อมและสนองโครงกำรพระรำชด ำริฯ 
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และระบบเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ ให้มีประสิทธิภำพ 

เป้าประสงค์ 
1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพและสำมำรถแข่งขัน

ได้ในประชำคมอำเซียน 
1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติด้ำนสังคมศำสตร์ ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพและสำมำรถแข่งขันได้ในประชำคม

อำเซียน 
2.1 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ 
3.1 กำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
3.2 มีระบบบริหำรจัดกำรงำนรบริกำรวิชำกำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
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4.1 กำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4.2 กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
4.3 กำรสนองโครงกำรพระรำชด ำริฯ 
5.1 ระบบกำรคลังที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.2 ระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ 
5.3 ระบบกำรบริหำรกิจกำรสภำของมหำวิทยำลัยและกำรติดตำมตรวจสอบที่มีประสิทธิภำพ 
5.4 ระบบบริหำรจัดกำรกลำงที่มีประสิทธิภพำ 
5.5 ระบบวิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภำพ 
5.6 ระบบบริหำรจัดกำรกำรบริกำรด้ำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีคุณภำพ 

ค่านิยม 
RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan 

R = Reputation = มหำวิทยำลัยที่มีชื่อเสียงในทุกๆด้ำน 
M = Morality  = มหำวิทยำลัยที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
U = Uniqueness = มหำวิทยำลัยที่มีเอกลักษณ์เฉพำะทำง 
T = Technology = มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีชั้นน ำ 
I = Integrity  = มหำวิทยำลัยที่มีควำมสง่ำงำม เชื่อถือได้ 

 

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

“บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีควำมรับผิดชอบ” 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

“มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีแห่งกำรสร้ำงอำชีพเฉพำะทำง” 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ปณิธาน : สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้แบบยั่งยืน 
 
ปรัชญา : คุณธรรม คุณภำพ สร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ 
 
วิสัยทัศน์ : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ ที่สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต 

นักปฏิบัติภำยใต้มำตรฐำนคุณภำพสำกล 
พันธกิจ : 

1. ให้บริกำรด้ำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

2. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แบบบูรณำกำรโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

4. ร่วมจัดท ำระบบสำรสนเทศท้องถิ่นเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ของท้องถิ่น 

5. บริหำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลและพัฒนำองค์กรเข้ำสู่องค์กำรคุณภำพ 

ประเด็นยุทธศาสตร: 
1. พัฒนำงำนบริกำรด้ำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีคุณภำพเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ

ของมหำวิทยำลัย 

2. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แบบบูรณำกำรโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

4. สร้ำงเครือข่ำยในกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศท้องถิ่นเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ของท้องถิ่น 

5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำลและเข้ำสู่องค์กรคุณภำพ 

เปาประสงค์: 
1. งำนบริกำรด้ำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นที่ยอมรับและสำมำรถท ำตำมพันธกิจ

ของมหำวิทยำลัยได้อย่ำงสมบูรณ์ครบถ้วน 

2. มีกิจกรรม/โครงกำรที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตรงกับ
กลุ่มเป้ำหมำย 

3. มีสื่อและระบบกำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4. องค์ควำมรู้ท้องถิ่นได้รับกำรพัฒนำและจัดเก็บในระบบสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

5. เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีคุณภำพระดับชำติ 
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ค่านิยมร่วม (Shared Values) : OARITS 
O – Ongoing   (มีกำรด ำเนินไปไม่หยุดนิ่ง) 
A – Active   (มีควำมกระตือรือร้น) 
R – Relevant   (มีควำมสอดคล้องสัมพันธ์กัน) 
I – Inspired   (มีแรงบันดำลใจ) 
T – Team   (มีกำรท ำงำนเป็นทีม) 
S – Smiling Service  (มีกำรบริกำรด้วยรอยยิ้ม) 

 
อัตลักษณ์ : ศูนย์แห่งกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลำกหลำย 
 
เอกลักษณ์ : กำรบริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์ 
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แบบฟอร์มที่ 1 : กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันตำมประเด็นยุทธศำสตร ์
ชื่อส่วนราชการ : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

ประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านัก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย องค์ความรู้ที่จ าเป็น พันธกิจ 

5. พัฒนำระบบริหำรจัดกำร และ
ระบบเครือข่ำยควำมร่วมมือท้ังใน
และต่ำงประเทศใหม้ี
ประสิทธิภำพ 

5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดย
ใช้หลักธรรมำภิบำลและเข้ำสู่
องค์กรคุณภำพ 
 

5. เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่มี
คุณภำพระดับชำต ิ

1. ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ในองค์กร 

5 กำรพัฒนำงำนของ
สำยสนบัสนุน  

5 

 
องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้คือ 

แผนการจัดการความรู้ 
แผนที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และระบบเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ ให้มีประสทิธิภำพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 5 :  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำลและเข้ำสู่องค์กรคุณภำพ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
(ประเด็นองค์ความรู้) 

กำรพัฒนำงำนของสำยสนับสนุน : งำนวิจัยสถำบันเพื่อปรับปรุงและพัฒนำงำนประจ ำ 

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู ้:  ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบบรหิำรจัดกำร ให้มีกำรด ำเนินงำนท่ีมปีระสิทธิภำพ ตำมมำตรฐำน ISO 9001 : 2008 สอดคล้องพันธกิจ
หลักของมหำวิทยำลยัฯ สำมำรถตอบสนองตัวบ่งช้ีด้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ และเพื่อสรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังภำคธุรกิจและองค์กำร
อื่นๆ รวมทั้งชุมชนและสังคม 

กลุ่มเป้าหมายที่น าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

การพัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงานสายสนับสนนุ  กลุ่มเป้ำหมำย คือ บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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แบบฟอร์มที่ 2: แผนปฏิบัติกำรจดักำรควำมรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อหน่วยงาน: ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ 5 : พัฒนำระบบริหำรจัดกำร และระบบเครือข่ำยควำมร่วมมือท้ังในและต่ำงประเทศให้มีประสิทธิภำพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 5 :  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำลและเข้ำสู่องค์กรคุณภำพ 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น: กำรพัฒนำงำนของสำยสนับสนุน : กำรวิจัยสถำบันเพื่อปรับปรุงและพัฒนำงำนประจ ำ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู ้
- ก ำหนดประเด็นควำมรู ้

ส.ค. 58 ควำมรู้ที่จ ำเป็น 2 
ประเด็น 

สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธ์ศำสตร์/ไม่น้อยกว่ำ 2 
ประเด็น 

บุคลำกรส ำนักฯ คณะกรรมกำรบรหิำร
จัดกำรควำมรู ้ส ำนัก

วิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- ภำยในหน่วยงำน 
- ภำยนอกหน่วยงำน 

ก.ย.58 – 
ก.ค. 59 

ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร/กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรม 

บุคลำกรส ำนักฯ/
บุคลำกรสำยสนับสนุน
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป   

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
- วิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมรู้ที่มี

อยู่ในตัวบุคคล 

ต.ค. 58 – 
ก.ค. 59 

ผลสัมฤทธ์ิของกำรจัดกำร
ควำมรู้ให้เป็นระบบ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรม 

บุคลำกรส ำนักฯ/
บุคลำกรสำยสนับสนุน
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป   

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 
- กำรสกัดควำมรู/้แก่นควำมรู ้

พ.ย.58 – 
ก.ค. 59 

ประสิทธิผลของกำร
ด ำเนินงำน 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรม 

บุคลำกรส ำนักฯ/
บุคลำกรสำยสนับสนุน 
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป   

 




