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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จัดทำขึ้นเพื่อ

สนับสนุนการดำเนนิงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใหส้ามารถบรรลุพันธกิจ 

และรองรับเปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาป ี2565-2569 ในยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง

ระดับนานาชาต ิ

   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อกำหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ได้กำหนด

เปา้ประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

เป้าประสงค์ 1.1  บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหนา้ในสายอาชีพ 

1.2  มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 

1.3  บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่

กำหนดไว้ 

1.4 มหาวทิยาลัยมีการบรหิารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับ

การดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมีการบริหารจัดการดัวย

ระบบดจิทิัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาตเิพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยนื 

 2.1 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้ในการ

ปฏบิัตติามภารกจิ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สรา้งความสัมพันธก์ับเครอืข่าย และขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

เป้าประสงค์ 3.1   มหาวทิยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

  3.2   เครอืข่ายมสี่วนร่วมในการพัฒนาและเกดิความสัมพันธ์ที่ดกีับมหาวทิยาลัย 

  3.3 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและ

ทอ้งถิ่น     

แผนปฏบิัตกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศไดก้ำหนดโครงการกจิกรรม 64 โครงการ  จากงบประมาณเงิน

รายไดม้หาวทิยาลัย ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ ด้าน/กลุ่ม

กจิกรรม 

จำนวนโครงการ งบประมาณ 

1. พัฒนามหาวทิยาลัยให้

เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

 

1. ทดสอบ / ฝึกทักษะ  

2 .  เพ ิ ่ มช ่องทางการ

สื่อสารขอ้มูล 

3. อบรม 

4 

 

70,000 

 

 

รวมท้ังสิ้น 4 70,000 

 

ทัง้นี้ ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

มตัีวช้ีวัดการดำเนินโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ คอื ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA(5)  เปา้หมาย  คะแนน ≥85.00 

รอ้ยละบุคลากรทุกระดับที่รับรูแ้ละมสี่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกจิใหส้ำเร็จ  เปา้หมาย  ร้อยละ ≥ 90 

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

เปา้หมาย  ครัง้/ป ี≥ 15 

รอ้ยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟา้และน้ำเมื่อเทยีบกับปทีี่ผ่านมา เปา้หมาย  

รอ้ยละ  ≥ 5 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สรา้งความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

มีตัวชี้วัดการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย(11)  เปา้หมาย  รอ้ยละ  80 

รอ้ยละของเครอืข่ายที่มผีลผลติร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย(12)  เปา้หมาย  รอ้ยละ ≥ 80 

รอ้ยละของเครอืข่ายความร่วมมอืในประเทศที่มีการจัดกจิกรรมร่วมกัน  เปา้หมาย  รอ้ยละ  ≥ 80 

 

  ทัง้นี้มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดก้ำหนดแนวทางการนำแผนปฏบิัตกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ไปสู่การปฏบิัตดิว้ยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ อาท ิการประชุม เว็บไซต์ และ

เอกสารเผยแพร่   เพื่อสรา้งความเขา้ใจในภารกจิ เปา้หมาย และโครงการใหก้ับหน่วยงานไดรั้บทราบถงึบทบาท

ความรับผิดชอบในทางที่จะสนับสนุนการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิาร  รวมถงึการตดิตามตรวจสอบผลการ

ดำเนนิงานใหบ้รรลุตามตัวช้ีวัดและเปา้ประสงค์ที่กำหนด 
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สารบัญ 

ส่วนท่ี 1 บทนำ                                                                                                   1 

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งมหาวทิยาลัย 2 

 1.3 โครงสรา้งการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 3 

 1.4 ผลการดำเนนิงานดา้นนดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 4 

 1.5 ขอ้มูลพื้นฐานมหาวทิยาลัย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 4 

     1.5.1 วสิัยทัศน์ (Vision) 4 

     1.5.2 พันธกจิ (Mission) 4 

     1.5.3 ภารกจิกลัก (Key result area) 4 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 5 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 5 

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 5 

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 5 
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 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัตกิารดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 9 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวทิยาลัย 

9 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 9 

  2.3.2 เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 9 

  2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเปา้หมาย 10 

 2.4 ขัน้ตอนการจัดทำแผนปฏบิัตกิารดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 10 

 2.5 แผนปฏบิัตกิารดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 12 
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  2.5.2 แผนปฏบิัตกิารดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 13 

 2.6 แผนการนำไปใช้ประโยชน์ 16 

ส่วนท่ี 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิัตแิละการติดตาม 17 
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 1. คำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 2. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
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 3. ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันเทคโนโลยสีารสนเทศ นับว่ามคีวามสำคัญมากในการบรหิารจัดการงานในดา้นต่างๆในองค์กร 

รวมทัง้การจัดเก็บขอ้มูล การรายงานขอ้มูลที่อยู่ในรูปแบบขอ้มูลสารสนเทศ และการจัดการบรหิารงาน โดย

ปัจจุบันวทิยาลัยนเิทศศาสตร์ไดด้ำเนนิงานโดยการเก็บข้อมูลอยู่ในรูปแบบสารสนเทศซึ่งไม่ไดม้รูีปแบบการ

บรหิารจัดการและเช่ือมโยงขอ้มูลไดอ้ย่างคล่องตัว และไม่ไดม้รีะบบบรหิารและจัดการขอ้มูลโครงการที่ด ีส่งผล

ใหก้ารเรยีกใช้และการบรหิารจัดการไม่มปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร 

วทิยาลัยนเิทศศาสตร์จึงพัฒนาวางแนวทางปรับปรุงระบบโครงสรา้งพื้นฐานและเครื่องแม่ข่ายขึ้นเพื่อ

รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบัน เพื่อสนับสนุนการบรหิารงานและตัดสนิใจ การดำเนนิงานให้

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นองค์กรที่มกีารบรหิารการจัดการที่ด ีโปร่งใส สามารถใหบ้รกิารทางวิชาการที่ดีมี

ประสทิธภิาพ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย เปา้หมายและวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานของผู้บรหิาร 

เพื่อเรยีกใช้ขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อการเช่ือมโยงขอ้มูลและเรยีกใช้ขอ้มูล

ต่างๆจากวทิยาเขตต่างๆของมหาวทิยาลัยอกีดว้ย  
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1.2 โครงสร้างมหาวทิยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1.4 ผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสรมิการพัฒนาสำนักใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

 -  โครงการการออกแบบเนื้อหาการสอน และการใช้เว็บไซต์ส่วนตัว (LMS) เพื่อพัฒนาสื่อการ

สอนออนไลน์ใหม้ปีระสทิธภิาพ จำนวนเงนิ 19,600บาท ผลของการดำเนนิงานคอืการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์

ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับนักศึกษาที่

สนใจเขา้ศกึษาต่อวทิยาลัยนเิทศศาสตร์ 

 - โครงการอบรมเทคนิคการถ่ายทำ การสร้างเนื้อหาให้เหมาะสม และบันทึกคลิปการสอนเพื่อ

สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ จำนวนเงิน 23,800 บาท ผลของการดำเนินงานคือเทคนิคการถ่ายทำ 

การสร้างเนื้อหาให้เหมาะสม และบันทึกคลิปการสอนเพื่อสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและขออนมัุติ

เบกิค่าใช้จ่ายจากโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วสิัยทัศน์ (Vision) 

มหาวทิยาลัยเอตทัคคะท่ีมอีัตลักษณ์  

(Niche Guru University) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู ้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที ่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาต ิมจีติวญิญาณในการทา้ทาย โดยไม่กลัวลม้เหลว 

2) วจัิย (To Conduct Research) มุ่งม่ันในการลงทุนทางการศกึษาวจัิยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถนำไปใช้ใหเ้กดิผลประโยชน์ไดเ้พื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรอืง ผ่านการแสวงหาดว้ยการวจัิย

ทางวชิาการที่อุดมไปดว้ยความคดิสร้างสรรค์ 

3) บรกิารวชิาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่

ตอบและแกป้ัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนทอ้งถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสรมิและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาใหเ้ป็นที่ยกย่องและช่ืนชมของ

มนุษยชาติ 

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ใหบ้รกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้รกิารเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวฒันธรรม และธำรงรักษา สบืสานความเปน็ไทย 

(Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain the 
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Thainess)4) วจัิย สรา้งนวัตกรรมและองค์ความรู ้(Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวทิยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบรหิารจัดการ และเนน้ใหเ้ครอืข่ายมีส่วนร่วม (Employ 

Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร์”   
 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏบิัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏบิัต ิหมายถงึ บัณฑติที่มีความสามารถดา้นวชิาการหรอืวิชาชีพ มทีักษะและมคีวามมุ่งม่ัน 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

สู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดี 

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยดึม่ันคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เนน้ความเป็นวัง หมายถงึ เป็นมหาวทิยาลัยที่เนน้ภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลกิภาพ  ที่สะทอ้นความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันไดใ้นระดับชาติและนานาชาต ิตอบสนองทุกรูปแบบการเรยีนรูข้องผู้รับบรกิารได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสทิธภิาพ 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดใีนองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

การยดึม่ันในค่านิยมหลักที่เรยีกว่า WHIP ขา้งต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการดำเนินการของ

มหาวทิยาลัยและการดำเนินชีวติของคนในมหาวทิยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาใหค้วามสำคัญและยดึถอื และมกีารแสดงออกเป็นวถิชีีวติของสมาชิกทุกคนในมหาวทิยาลัยแห่งนี้ ซึ่ง

จะสร้างความเขม้แข็งใหก้ับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤตปิฏบิัตเิป็นประจำวัน กล่าวคอื มหาวทิยาลัยแห่งนี้

มบีรรยากาศที่ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์ ความสุข ความรักและภักดต่ีอมหาวิทยาลัย มกีารทำงานเป็นทมี และ

ความเปนมืออาชีพซ่ึงเปนวัฒนธรรมท่ีทุกคนประจักษและตอบสนองปรัชญา นำทางของมหาวทิยาลัยที่ยดึถอื “ความรู้

คู่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้ มหาวทิยาลัยฯ มกีำหนดนโยบายในการบรหิารและพัฒนา

มหาวทิยาลัย เพื่อให้การดำเนนิงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว ้ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความสำเร็จสูงสุดในเสน้ทางวชิาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มอีดตีอันน่าภูมใิจ เพื่อนำไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสรมิและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมติิ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที ่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

5.) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้ณาจารย์ไดพ้ัฒนาในเสน้ทางวชิาชีพทัง้ในดา้นวุฒกิารศกึษาและผลงาน

วชิาการ รวมทัง้ความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวติประจำวันได ้

2. นโยบายด้านการผลติบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวชิาทุกๆ สาขาวชิาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4.) มุ่งเนน้ผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นผู้ที่มีความรูล้กึซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศกึษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ด ี

5.) พัฒนานักศกึษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับที่ด ีสามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวันได ้
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6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวจัิย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ไดจ้รงิ 

2.) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารบูรณาการวิจัยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สรา้งผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได ้

 

 

 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนใหเ้ขม้แข็ง ยั่งยนื นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได ้

3.) ส่งเสรมิใหม้กีารจัดแหล่งเรยีนรูเ้พื่อสรา้งโอกาสเรยีนรูใ้ห้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสรมิและสบืสานศลิปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจัิย คน้ควา้ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรูท้างวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี ่ยนเพื ่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับ

ติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู ่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงไดด้ังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวทิยาลัยไดก้ำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เปา้หมายที่กำหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวทิยาลัยแห่งความยั่งยนืที่พรอ้มจะเตบิโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวทิยาลัยที่ยดึม่ันในความซื่อสัตย์ในเชิงการบรหิารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวทิยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวทิยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบดว้ยบรรยากาศของนักวชิาการ 

ทัง้นี้ สามารถแสดงเปา้หมายการพัฒนามหาวทิยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏบัิติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

1.  การสรา้งค่านยิมและส่งเสรมินวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

2.  การจัดการขอ้มูลหลักและมาตรฐานขอ้มูลเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการบริหารและบรกิาร  

3.  การพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและการจัดการดา้นความต่อเนื่องในการบริการ  

4.  การพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนภารกจิมหาวทิยาลัยอย่างบูรณาการ 

5.  การยกระดับกระบวนการบรหิารจัดการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศดว้ยมาตรฐานสากล 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัตกิารด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

2.2.1 เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์และนโยบายที่ไดรั้บมอบหมาย 

2.2.2  เพื่อผลักดันตัวชี้วัดที่  ๓.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (๑๖) ตาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สรา้งความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 

2.2.3  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานขอ้มูลและสารสนเทศ รวมทัง้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให ้

พรอ้มรองรับต่อการปฏบิัตงิานทัง้ของผู้บรหิารและบุคลากร 

2.2.4  เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร/นักศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ

ปฏบิัตงิานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สรา้งงานวจัิยและนวัตกรรมระดับชาตแิละนานาชาตเิพื่อคุณภาพชีวติ 

เศรษฐกจิและสังคมอย่างยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครอืข่าย และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 

1.  มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที ่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค์ สอดคลอ้งตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

2.  มหาวทิยาลัยมอีาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนนิการตามพันธกิจ

ไดอ้ย่างครบถว้น 

3. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มี

ทักษะที่จำเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ
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4.  มหาวทิยาลัยมกีารใช้เทคโนโลยีและเครื่องมอืต่าง ๆ ของ Social Media ที่ทนัสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. มหาวทิยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ลำดับ กจิกรรม ระยะเวลา 

๑. จัดทำแผนโครงการดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

๑.๑ ประชุมช้ีแจงเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนนิงานโครงการร่วมกับ

คณะผู้บรหิารและบุคลากรของสำนักฯ 

๑.๒ จัดทำบันทกึขออนุมัตดิำเนนิงานโครงการ 

กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 

๒. แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตาม และประเมินผลด้านการเทคโนโลยีและ

สารสนเทศของสำนัก 

๒.๑ ประชุมวางแผนกำหนดปฏทินิการดำเนนิงานโครงการ 

๒.๒ จัดเตรยีมระบบ ขัน้ตอนการดำเนนิงาน และเอกสาร 

๒.๓ จัดทำแผนการประชาสัมพันธ ์

กันยายน ๒๕๖๔ 

 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนนิงานตามแผน ตุลาคม ๒๕๖๔-

กันยายน ๒๕๖๕ 

๔. ตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

๔.๑ ระยะที่ ๑ รอบ ๖ เดอืน 

๔.๒ รายะที่ ๒ รอบ ๑๒ เดอืน 

 

มนีาคม ๒๕๖๕ 

กันยายน ๒๕๖๕ 

๕. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตาม กพร. ประจำปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

๕.๑ รายงานผลการดำเนนิงานประจำเดอืนตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕.๒ รายงานผลการดำเนนิงานประจำเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

๕.๓ รายงานผลการดำเนนิงานประจำเดอืนธันวาคม ๒๕๖๔ 

๕.๔ รายงานผลการดำเนนิงานประจำเดอืนมกราคม ๒๕๖๕ 

 

 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1) จำนวนระบบสารสนเทศท่ีมกีารพัฒนาหรอืปรับปรุง   1  

3) ระดับความสำเร็จการจดัอันดับมหาวทิยาลัย ร้อยละ 80 

2) ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิารต่อการให้บรกิารด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

≥ 4 
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๕.๕ รายงานผลการดำเนนิงานประจำเดอืนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๕.๖ รายงานผลการดำเนนิงานประจำเดอืนมนีาคม ๒๕๖๕ 

๕.๗ รายงานผลการดำเนนิงานประจำเดอืนเมษายน ๒๕๖๕ 

๕.๘ รายงานผลการดำเนนิงานประจำเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๕.๙ รายงานผลการดำเนนิงานประจำเดอืนมถิุนายน ๒๕๖๕ 

๕.๑๐ รายงานผลการดำเนนิงานประจำเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๕.๑๑ รายงานผลการดำเนนิงานประจำเดือนสงิหาคม ๒๕๖๕ 

๕.๑๒ รายงานผลการดำเนนิงานประจำเดอืนกันยายน ๒๕๖๕ 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๑๕ มถิุนายน ๒๕๖๕ 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๕ 

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

๖. รายงานสรุปผลการดำเนนิงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๗. ทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนนิงานตามขอ้เสนอแนะ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
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2.5 แผนปฏบัิติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ระยะ 5 ป ีและประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

2.5.1 แผนปฏบัิติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 
กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ผู้รับผดิชอบ 

1 โครงการ

จัดอันดับ

มหาวทิยา

ลัย (U-

Ranking) 

(A)๑๖ 

เพื่อสนับสนุนการ

จัดอันดับ

มหาวทิยาลัย (U-

Ranking) เป็นท่ี

ยอมรับในระดับ

นานาชาติ ใหเ้ป็น

ตามเป้าหมายท่ี

กำหนดไว ้

ร้อยละ

ความสำเร็จ

ของแผนการ

จัดอันดับ

มหาวทิยาลัย  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นักศึกษา 

อาจารย์ และ

บุคลากร 

๒๐,๐๐๐ - ชนาพร  ศรนุวัตร 

กมลวัลย์ เส็งสาย 

2 โครงการ

ปรับปรุง

เว็บไซต์ 

เพื่อสนับสนุนการ

ใช้เทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืต่างๆ 

ของ Social Media 

ในการ

ประชาสัมพันธ์และ

สร้างภาพลักษณ์

ของสำนักวชิา

การศึกษาท่ัวไปฯ 

ร้อยละ

ความสำเร็จ

ของการ

ปรับปรุง

เว็บไซต์ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นักศึกษา 

อาจารย์ และ

บุคลากร 

๓๐,๐๐๐ - ชนาพร  ศรนุวัตร 

กมลวัลย์ เส็งสาย 
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2.5.2 แผนปฏบัิตกิารด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

ป ีพ.ศ.๒๕๖๕ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

๑ โครงการการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย (U-

Ranking) สำนักวิชาการ

ศกึษาทั่วไปและ

นวัตกรรมการเรยีนรู้

อเิล็กทรอนกิส์ 

ประจำปงีบประมาณ 

๒๕๖๕ 

เพื่อสนับสนุนการจัด

อันดับมหาวทิยาลัย 

(U-Ranking) เป็นที่

ยอมรับในระดับ

นานาชาต ิใหเ้ป็นตาม

เปา้หมายที่กำหนดไว้ 

  

รอ้ยละ

ความสำเร็จของ

แผนการจัด

อันดับ

มหาวทิยาลัย 

๑๐๐ 

 

นักศกึษา 

อาจารย์ และ

บุคลากร 

ต.ค.๒๕๖๔-

ก.ย.๒๕๖๕ 

๒๐,๐๐๐ ชนาพร  ศรนุวัตร 

กมลวัลย์ เส็งสาย 

๒ โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาเว็บไซต์

หน่วยงานและ

ประชาสัมพันธ์สื่อ

สังคมออนไลน์ (Social 

Media) ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑.เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาเว็บไซต์ของ

วทิยาลัยนเิทศศาสตร์ 

ใหม้คีวามทันสมัย 

รูปลักษณ์ที่สวยงาม

และน่าสนใจ พรอ้ม

พัฒนาใหอ้ยู่ในรูปแบบ 

ระดับ

ความสำเร็จของ

การปรับปรุง

เว็บไซต์ 

๕ นักศกึษา 

อาจารย์ และ

บุคลากร 

ต.ค.๒๕๖๔-

ก.ย.๒๕๖๕ 

๒๐,๐๐๐ ชนาพร  ศรนุวัตร 

กมลวัลย์ เส็งสาย 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

ป ีพ.ศ.๒๕๖๕ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

๒ ภาษา (ภาษาไทย-

ภาษาอังกฤษ) 

๒.เพื่อใช้เทคโนโลยี

และเครื่องมอืต่าง ๆ 

ของ Social Media ที่

ทันสมัยในการสรา้ง

ภาพลักษณ์ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

๓ โครงการประชาสมัพันธ

ขอมูลขาวสารดวยสื่อ

สังคมออนไลน บน 

Line@ 

-  ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสาร กิจกรรมของ

หนวยงาน 

-  ถาม-ตอบ ผาน

ชองทาง Line@ ได 

- เพ่ือเพ่ิมชองทางในการ

ประชาสัมพันธขาวสาร

แกนักศึกษาและ

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยฯ 

- เพ่ือติดตอสอบถาม 

และตอบขอชักถามของ

นักศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัย 

ระดับความพึง

พอใจของ

นักศึกษา/บุคลากร

ท่ีมีตอระบบ 

Line@ 

รอยละ 80 นักศึกษาและ

บุคลากร 

ต.ค.64 – ก.ค.65 5,000 วิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร 
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กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

ป ีพ.ศ.๒๕๖๕ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

-  มีตอบขอซักถาม

อัตโนมัติ 

 

๔ โครงการอบรมเว็บไซต

สำหรับบุคลากรสาย

วิชาการ (Moodle) 

- จัดอบรมการจัดทำ

เว็บไซตในการจัดการ

เรียนการสอนสำหรบั

บุคลากรสายวิชาการ 

- สนับสนุนใหบุคลากร

สายวิชาการจัดทำ

เว็บไซตในการจัดการ

เรียนการสอน 

เพ่ือเปนชองทางการ

ขับเคลื่อนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยและใหผู

เขาอบรมมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการพัฒนา

เว็บไซตสำเร็จรูป 

(Moodle version 

3.1.1) 

- เพ่ือสนับสนุนให

บุคลากรสายวิชาการ

จัดทำเว็บไซตการจัดการ

เรียนการสอน 

รอยละของอาจารย

ประจำท่ีมีเว็บไซต

ในการจัดการเรียน

การสอน 

 

รอยละ 80 บุคลากรสาย

วิชาการ 

พ.ย.64 – ก.ค.65 ๓๐,๐๐๐ วิทยาลัยนิเทศ

ศาสตร 
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๒.๖  แผนการนำไปใช้ประโยชน์ 

นำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการเรียนการสอนที่ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นในแต่ละโครงการ ไป

เผยแพร่และขยายผลสู่การใช้งานจริงใหก้วา้งขวางยิ่งขึ้น โดยจัดการฝึกอบรม แสดงผลงาน และส่งเสริมการ

นำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งติดตามผลและเก็บรวบรวม

ขอ้มูลมาวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยสีารสนเทศทใีหก้า้วหนา้และทันสมัยยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ ๓ แนวทางการนำแผนสู่การปฏบัิติและการติดตามประเมนิผล 
 

 การนำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปสู่การ

ปฏิบัติ จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำ

โครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักวิชา

การศึกษาทั ่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู ้อิเล็กทรอนิกส์ที ่กำหนดไว้ รวมทั ้งมีการพัฒนาการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้

กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู ้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ดำเนนิงานโครงการ/กจิกรรมดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปสู่การปฏบิัตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

๓. เพื ่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเป็นระบบ 

 

๓.๑ แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปสู่การปฏบิัติ 

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึกำหนดทางการนำแผนปฏบิัตกิารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปสู่การปฏบิัต ิดังนี้ 

๑. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี ่ยวกับแผนปฏิบัต ิการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เปา้หมาย และโครงการ/กจิกรรมใหก้ับบุคลากรภายในหน่วยงาน ไดท้ราบถงึบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ใหเ้กดิผลในทางปฏบิัต ิ

๒. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคลอ้งกับแนวทางที่กำหนด 

๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

๔. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื ่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ไดง่้าย 
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๕. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ รวมทัง้สามารถประเมนิผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

 

๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักวิชาการศึกษา

ทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง

ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปา้หมายได้ โดยจัดทำ

ระบบการตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 

๑. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี ้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อสรา้งทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างต่อเนื่อง  

๓. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกๆ เดอืน พรอ้มใหผู้้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวเิคราะห์ผลการ

ดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสนิใจของผู้บรหิาร 
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ภาคผนวก 
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คำส่ังแต่งต้ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏบัิติการดานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ระยะ ๕ ป (ประ จําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๙) และ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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