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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานจัดการศกึษา ผลติบัณฑติที่มคีวามรูค้วามสามารถในดา้นนเิทศศาสตร์ที่ตรงต่อ

ความต้องการของสถานประกอบการ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อผลิตและพัฒนา

บุคลากรและผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านนิเทศศาสตร์  เพื่อเป็นการระดมทุนตามวัตถุประสงค์

ของวิทยาลัย ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและสังคมอย่างมี 

คุณภาพ ทำวิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู ้ด้านประกอบอาชีพด้านนิเทศศาสตร์สู ่การพัฒนาสถาน

ประกอบการและสังคม และส่งเสริม สนับสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูล

ดา้นศลิปวัฒนธรรมไทย  

โดย วทิยาลัยนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศกึษาจังหวัดนครปฐม ได้รับมอบให้

รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านจัดซือ้จัดจา้งเพื่อให้เกดิการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/

กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ที่

กำหนดไว ้รวมทัง้การพัฒนา การตดิตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

อันเป็นการเสรมิสร้างประสทิธิภาพและประสทิธิผลอันนำไปสู่การปฏบิัติจำเป็นตอ้งใหค้วามสำคัญต่อการบริหาร

จัดการ ประจำปงีบประมาณ 2565 

  คณะผู้บรหิารวิทยาลัยนิเทศศาสตร  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏบิัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 

2546 ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างนั้นตอ้งยึดหลักการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ ได้พัสดุตาม

เป้าหมาย เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี ปริมาณที่ถูกต้อง สามารถส่งของได้ทันตามกำหนดเวลา และมีราคาที่

เหมาะสม สมเหตุสมผล 

 การนำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องให้

ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมี

การพัฒนาการตดิตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อใหเ้กดิผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรมการติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้

ผู้บรหิารและผู้ปฏบิัติงานทราบถึงความสำเร็จ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนนิงานเพื่อแก้ไขปัญหา

อุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปา้หมายได้ 

 

1.2 โครงสร้างมหาวทิยาลยั 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 
 

1.4 ผลการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 

ลำดับ รายการครุภัณฑ์ ราคาต่อหน่วย จำนวน จำนวนเงิน 

ครุภัณฑ์ 

1 เครื่องคอมพวิเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 22,000 15 เครื่อง 330,000 

2 ช้ันเหล็ก 14,000 2 ตัว 28,000 

3 ตูเ้หล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปดิ 5,300 4 ตู้ 21,200 

4 โต๊ะพับอเนกประสงค์ 1,850 10 ตัว 8,500 

5 เกา้อี้สัมมนาทรงเหลี่ยม 850 30 ตัว 25,500 

6 โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม 6 ที่นั่ง 6,000 1 ตัว 6,000 

7 โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม 8 ที่นั่ง 6,000 1 ตัว 6,000 

8 โต๊ะทำงาน 4,500 2 ตัว 9,000 
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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

ประชาชนใหส้ามารถเรยีนรูใ้นระดับสูง มคีวามเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโนม้เป็นนานาชาติ 

มจีติวญิญาณในการทา้ทาย โดยไม่กลัวลม้เหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวชิาการที่อุดมไปดว้ยความคดิสรา้งสรรค ์

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ  

ที่ตอบและแกป้ัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนทอ้งถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ  

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื ่นชม 

ของมนุษยชาต ิ

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเป็นไทย 

( Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and Sustain the 

Thainess) 

4) วิจ ัย สร้างนวัตกรรมและองค ์ความร ู ้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที ่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

(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)  
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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 เป็นมหาวทิยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลกิภาพ  ที่สะทอ้นความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสนิทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันไดใ้นระดับชาติและนานาชาต ิตอบสนองทุกรูปแบบการเรยีนรู้ของผู้รับบรกิารได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสทิธภิาพ 

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 
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1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับ

ติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะตอ้ง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงไดด้ังภาพที่ 1  
 

 
ภาพท่ี 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. 
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มหาวทิยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบดว้ยบรรยากาศของนักวชิาการ 

ทัง้นี้ สามารถแสดงเปา้หมายการพัฒนามหาวทิยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพท่ี 2 SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏบัิติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

2.1 นโยบายด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

2.1.1 เพื ่อให้ผู ้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้อง มี

ประสทิธภิาพและเป็นไปตามแผน 

2.1.2 เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบรหิารจัดการการนำแผนปฏบิัตกิารด้านจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

งบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏบิัตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

2.1.3 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 

อย่างเป็นระบบ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัตกิารด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

2.2.1. เพื่อใหก้ารดำเนนิการจัดซื้อจัดจา้งเป็นไปตามเป็นไปตามแผน 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมกีารประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการพัฒนาและเกดิธรรมาภบิาล 
 

2.3.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานใช้

เป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานดา้นการจัดซื้อจัดจา้ง โดยมขีัน้ตอนดังนี้ 

2.4.1 ฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากได้รับ อนุมัติ

รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสรา้ง ประจำปงีบประมาณ 2565 

2.4.2 ฝ่ายพัสดุดำเนินการจัดทำรายงานผลการจัดซื ้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ ่งก่อสร้าง ประจำปี

งบประมาณ 2565 เสนอฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

รอ้ยละของรายการที่จัดซื้อจัดจา้งเป็นไปตามแผนที่กำหนด 90 
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2.5 แผนปฏบัิติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2565 
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2.5.1 แผนปฏบัิติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง  ระยะ 5 ป ี

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

 1  โครงการกำกับ 

องค์การที่ดี 

เพื่อใหส้่งเสรมิ

บุคลากร ทุก

ระดับที่รับรู้

และมสี่วนร่วม

ในการขับ 

เคลื่อนภารกิจ

ใหส้ำเร็จ 

 การปฏบิัตริาชการตาม

เกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำ 

หนด เพื่อนำแผน ไปสู่การ

ปฏบิัตทิางวทิยาลัยฯเนน้

ระบวนการปฏบิัติงานที่มี

คุณภาพและใหส้อด คล้อง 

กับหลกัธรรมภบิาล 10 

ประการ โดยหวังว่าจะ

สามารถดำเนนิการตาม

ภารกจิใหบ้รรลุตามเปา้ 

หมายและมคีุณภาพการ 

ปฏบิัตงิานที่ด ีโดยมี

ภารกจิในการจัด

การศกึษาวทิยาลัยนเิทศ

ศาสตร์ ของมหาวทิยาลัย 

- - - - -   - - - - -   
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2.5.2 แผนปฏบัิตกิารด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่ม 

เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 

งบ 

ประ 

มาณ  

ผู้รับผดิชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

 1  โครงการกำกับ 

องค์การที่ด ี

เพื่อใหส้่งเสรมิบุคลากร 

ทุกระดับที่รับรูแ้ละมี

ส่วนร่วมในการขับ 

เคลื่อนภารกิจใหส้ำเร็จ 

การปฏบัิตริาชการตามเกณฑ์ท่ี

มหาวทิยาลัยกำหนด เพื่อนำแผนไปสู่

การปฏบัิตทิางวทิยาลัยเน้นกระบวนการ

ปฏบัิติงานท่ีมคีุณภาพ และใหส้อดคลอ้ง

กับหลักธรรมภิบาล 10 ประการ 

โดยหวังว่าจะสามารถดำเนินการตาม

ภารกจิใหบ้รรลุตามเป้าหมายและมี

คุณภาพการปฏบัิติงานท่ีด ีโดยมภีารกจิ

ในการจัดการศึกษาวทิยาลัยนิเทศ

ศาสตร์ ซึง่การบริหารของวทิยาลัยฯ 

ไดรั้บการสนับสนุนจากมหาวทิยาลัย 

และการมส่ีวนร่วมของคณาจารย์และ

บุคลากรของมหาวทิยาลัย รวมท้ัง

ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนท่ีมส่ีวนร่วม

ในการขับเคลื่อนของวทิยาลัยฯ ใหบ้รรลุ

ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏบัิติการของวทิยาลัยนิเทศ

ศาสตร์ ท่ีสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์และ

แผนงานของมหาวทิยาลัย 

การปฏบัิตริาชการตามเกณฑ์ท่ี

มหาวทิยาลัยกำหนด เพื่อนำแผนไปสู่การ

ปฏบัิตทิางวทิยาลัย เน้นกระบวนการ

ปฏบัิติงานท่ีมคีุณภาพ และใหส้อดคลอ้ง

กับหลักธรรมภิบาล 10 ประการ 

โดยหวังว่าจะสามารถดำเนินการตาม

ภารกจิใหบ้รรลุตามเป้าหมายและมี

คุณภาพการปฏบัิติงานท่ีด ีโดยมภีารกจิ

ในการจัดการศึกษาวทิยาลัยนิเทศศาสตร์ 

ซึง่การบริหารของวทิยาลัยฯ ไดรั้บการ

สนับสนุนจากมหาวทิยาลัย และการมี

ส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรของ

มหาวทิยาลัย รวมท้ังผูบ้ริหารและ

บุคลากรทุกคนท่ีมส่ีวนร่วมในการ

ขับเคลื่อนของวทิยาลัยฯ ใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ และแผนปฏบัิติ

การของวทิยาลัยนิเทศศาสตร์ ท่ี

สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์และแผนงาน

ของมหาวทิยาลัย 

- ต.ค. 2564 – 

ก.ย. 2565 

-  วทิยาลัย

นเิทศ

ศาสตร์ 



 

 

13 

 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบัิติและการติดตามประเมนิผล 
 

การนำแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ

เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ

เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวทิยาลัยนเิทศศาสตร์ที่กำหนดไว้ รวมทัง้มกีารพัฒนาการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงาน

โครงการ/กจิกรรมดา้นจัดซื้อจัดจา้ง ประจำปงีบประมาณ 2565  

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

งบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏบิัตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อย่าง

เป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏบัิติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏบิัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

งบประมาณ 2565  ไปสู่การปฏบิัต ิดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565โดย

จัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม

ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตาม

แผนปฏบิัตกิารดา้นจัดซื้อจัดจา้งประจำปีงบประมาณ 2565ใหเ้กดิผลในทางปฏบิัต ิ

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคลอ้งกับแนวทางที่กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พรอ้มจัดทำฐานขอ้มูลใหส้ามารถเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ไดง่้าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสามารถ

ประเมนิผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 

2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

บรรลุเปา้ประสงค์ตามที่กำหนดไวใ้นแผนปฏบิัตกิารด้านจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผู้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม

เปา้หมายได ้โดยจัดทำระบบการตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด แก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปงีบประมาณ 2565 อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดใหม้กีารตดิตามความก้าวหน้าของแผนปฏบิัตกิารด้านจัดซื้อจัดจ้างประจำปงีบประมาณ 2565

ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การ

ตัดสนิใจของผู้บรหิาร 
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ภาคผนวก 
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คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดานจัดซ้ือจัดจาง ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565-2569) และประจำป

งบประมาณ 2565 



 

 

17 

 

 



 

 

18 

 

 



 

 

19 

 

 



 

 

20 

 

 



 

 

21 

 

 



 

 

22 

 

 



 

 

23 

 

 



 

 

24 

 

รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวของกับการทำแผนปฏิบัติการดานจัดซ้ือจัดจาง ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565-2569) และ

ประจำปงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดทำแผนปฏิบัติการดานจัดซื้อจัดจาง ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565-2569) และประจำป

งบประมาณ 2565 
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