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ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี  

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าประสงค์ของคณะ ในการน าไปสู่การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการ

ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา

มหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการ

ยกย่องระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่ท าตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. /สมศ. และสกอ. ตามล าดับโดยงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรตาม

แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในครั้งนี ้ได้วางเป้าหมาย

เพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะฯ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาดงัตารางแสดงจ านวนยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/กล

ยุทธ์ 
โครงการ 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่างย่ังยนื 

- - - - 

2. สร้างผลงานวิชาการสู่การ

ยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 

- - - - 

3. สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยง

เครือขา่ยและท้องถิ่น 

- - - - 

4. ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยมกีาร

ใชเ้ทคโนโลยแีละ

เครื่องมือตา่งๆ ของ 

Social Media ท่ี

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อยา่ง

มปีระสิทธิภาพ 

ร้อยละของ

อาจารย์ประจ า

ท่ีมีเว็บไซต์ใน

การจัดการ

เรียนการสอน 

 

สนับสนุนให้

บุคลากรสาย

วชิาการจัดท า

เว็บไซต์การจัดการ

เรียนการสอน 

โครงการ

อบรม

เว็บไซต์

ส าหรับ

บุคลากร

สายวชิาการ 

 

 



 

ตารางแสดงจ านวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ 

ส าหรับ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการด้าน เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ฉบับนี ้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่ใช่แค่

เพียงการด าเนินงานของผู้บริหารเท่านั้น  แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานด้านต่าง ๆ การปฏิบัติตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เป็นการพัฒนา

องค์กรเพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างสรา้งสรรค์และยั่งยืน 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และสอดรับกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยและแผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ  

ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลั ย 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีการบริหารการจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถให้บริการ  

ทางวิชาการที่ดีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์  

ของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ทันสมัย  

ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต   

 ในการนีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ตอบสนอง  

และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัย อีกทั้ งยังเป็นแนวทาง ในการด าเนินการ 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  เป้าประสงค์ที่ 4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้

เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

แผนผังโครงสร้ำงส ำนักงำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าส านักงาน 

1. ฝ่ายคลังและพัสดุ 
   2.1 งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ 
   1.2 งานพัสดุ 
    
 
 

 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
   1.2 งานประชาสัมพันธ์ 
   1.3 งาน IT/ โสตฯ 
   1.4 งานอาคารและสถานที่ 
   1.5 งานบุคลากร 
   1.6 งาน ISO 
 
 

 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 
   1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
   1.2 งานหลักสูตรและการสอน 
   1.3 งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล 
   1.4 งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
   1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    
        
 
 

 

1. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
   1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ 
   1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
   1.3 งานประกันคุณภาพ 
    
 
 

 

1. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการ 
วิชาการ 

   1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
   1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 
   1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
   1.4 งานบริการวิชาการแก่สังคม 
   1.5 งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
   1.6 งาน U - Ranking 
 

 

1 .  ฝ่ า ย กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 
   1.1 งานกิจการนักศึกษา 
   1.2 งานบริหารงานและสวัสดิภาพ 
   1.3 งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
   1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำร 

 

  รองคณบด ี
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

 

หัวหน้าภาควิชา
มนุษยศาสตร ์

 

หัวหน้าภาควิชา
สังคมศาสตร ์

คณบดี 
คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบด ี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หัวหน้าส านักงาน 

หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและประกันคณุภาพ 

หัวหนา้ฝา่ยบริการการศึกษา 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

หัวหนา้ฝา่ยพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหนา้ฝา่ยคลังและพัสดุ 

หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
    - หัวหน้าแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 
    - หัวหน้าแขนงวิชาสารสนเทศ 

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ 

หั วหน้ ากลุ่ มสาขาวิช าการ จัดการสั งคมและ
วัฒนธรรม 
     - หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 
     - หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
     - หัวหน้าแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

     - หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ 
     - หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและ    
เอกชน 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 
 
โครงการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ผ่ำนมำ 

กำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

ปีงบประมำณ 

2558 2559 2560 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 

ผลกำร

ด ำเนินงำน 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.76 4.11 4.42 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐำนมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

   คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วจิัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

      1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

   ผลติบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สูท่้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม            

      1.5.3 ภำรกิจกลัก (Key result area) 

   1. ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหนา้ตรงกับความตอ้งการของชุมชน

และสังคม ยุคเศรษฐกิจฐานความรูอ้ยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

            2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทย  และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

            3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียน

อย่างมคีุณภาพ  เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

            4. อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางดา้น

ศลิปวัฒนธรรม  กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 

      1.5.4 เสำหลัก (Pillar) 

   ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

      1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

      1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

   เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 
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      1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

    เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้สูส่ากล 

      1.5.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

   W (Wisdom & Creativity) ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

            H (Happiness & Loyalty) ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

            I (Intergration & Collaboration) บูรณาการ และความรว่มมอื 

            P (Professionalism) ความเป็นมอือาชีพ     

      1.5.9 เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Gloals) 

เป้ำหมำยที่ 1 : สร้ำงเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับกำรยอมรับ  : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็น

เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้ำหมำยที่ 2 : สร้ำงผลงำนวิชำกำร วิจัย เพื่อกำรบริกำรวิชำกำร : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความ

ต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็น

ศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้ำหมำยที่ 3 : สร้ำงเครือข่ำยมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้ำหมำยที่ 4 : สร้ำงภำพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก

และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 

2.1 นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 2.1.1  น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

 2.1.2  เพิ่มทักษะการเรียนรู้และถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่จ าเป็น ให้มีความ

ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับความตอ้งการของบุคลากรในองค์กร 

 2.1.3  พัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม้ีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน มีคุณภาพ ครอบคลุมข้อมูลทุกด้าน 

ที่ส าคัญ สามารถใช้งานและเข้าถึงระบบได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและมีความปลอดภัย 

 2.1.4  พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรม  

และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้แก่บุคลากรวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี  

และสารสนเทศ 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2.2.1 เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร / นักศึกษาที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ  

2.2.2  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ  รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความ

สะดวกใหพ้ร้อมรองรับต่อการปฏิบัติงานทั้งของผู้บริหารและบุคลากร 

2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของ

มหำวิทยำลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

 -  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 -  มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยใน

การสรา้งภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

จ านวนฐานขอ้มูลที่มีการพัฒนาหรอืปรับปรุง (ฐานขอ้มูล) 1 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 3.51 
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2.4  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมทบทวนแผนปฏบัิตกิาร 

ด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ผู้บริหารร่วมพจิารณาเห็นชอบผลการทบทวน 

แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

เผยแพร่แผนปฏบัิตกิาร 

ด้านเทคโนโลยสีารและสารสนเทศสู่การปฏบัิติ 

ด าเนนิการตามแผนปฏบัิตกิาร 

ด้านเทคโนโลยสีารและสารสนเทศสู่การปฏบัิติ 

ตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านเทคโนโลยสีารและสารสนเทศสู่การปฏบัิติ 

สรุปผลและรายงานผลการด าเนนิงานตาม 

แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
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2.5  แผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 

2.5.1 แผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
 

2560 2561 2562 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม  

1 โครงกำรอบรมเว็บไซต์

ส าหรับบุคลากรสาย

วิชาการ 

กิจกรรม 

- สนับสนุนใหบุ้คลากร

สายวชิาการจัดท า

เว็บไซต์ในการจัดการ

เรียนการสอน 

เพื่อสนับสนุนให้

บุคลากรสายวชิาการ

จัดท าเว็บไซต์การ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่มี เว็บไซต์ ใน

การจัดการเรียนการ

สอน 

 

80 80 80 80 80 บุคลากรสาย

วิชาการ 

มิถุนายน 61 20,000 งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2 โครงการปรับปรุงเว็บ

ไชต ์และประชาสัมพันธ์

บนสื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

เพื่อส านักมีการใช้

เทคโนโลยแีละ

เคร่ืองมือต่าง ๆ  

ของ Social Media ที่

ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณไ์ดอ้ย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

 

ระดับความส าเร็จของ

การปรับปรุงเว็บไชต์ 

(10 ข่าว / 1 เดือน) 

(120 

ข่าว / 

1 ป)ี 

(120 

ข่าว / 

1 ป)ี 

(120 

ข่าว / 

1 ป)ี 

(120 

ข่าว / 

1 ป)ี 

(120 

ข่าว / 

1 ป)ี 

เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์

และผูดู้แล

เว็บไซต์ของ

หน่วยงาน 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 - งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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กิจกรรม/โครงกำร 
วัตถุประสงค์

โครงกำร 

ตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ระบุประเภทของกิจกรรม  

3 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่าย 

เพื่อให้คณะมี

ฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบรหิาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานข้อมูลเครือข่าย 

4 4 4 4 4 เจ้าหน้าที่

ผู้ดูแล

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

ต.ค. 60 – ก.ย. 61 - งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

2.5.2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

 

 กจิกรรม/โครงกำร วัตถุประสงคโ์ครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เป้ำหมำย

ของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้ำหมำย 

ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

1 โครงกำรอบรมเว็บไซต์

ส าหรับบุคลากรสาย

วิชาการ 

 

เพื่อสนับสนุนให้บคุลากร

สายวชิาการจัดท าเว็บไซต์

การจัดการเรียนการสอน 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ มี

เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน 

 

ร้อยละ 80 บุคลากรสาย

วิชาการ 

มิถุนายน 61 20,000 งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสูก่ำรปฏิบัตแิละกำรติดตำมประเมินผล 

 

รากน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการ

พัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหาร

จัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไปสู่กำรปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้าน เทคโนโลยี

สารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม

ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

 3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับ เคลื่ อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

 5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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 3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี (ปี

กำรศึกษำ/ปีงบประมำณ) 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/

วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหผู้้บริหาร

และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรอืความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยน

แนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1) พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างตอ่เนื่อง  

3) ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกๆ 

เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่

การตัดสินใจของผูบ้ริหาร 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก 1 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัตกิำร 

ด้ำนเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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ภำคผนวก 2 
รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำร 

ด้ำนเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมพรโสภิณ อาคาร ๓๕ ชั้น ๑  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
---------------------------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประธาน 
๒. อาจารย์วิลาสินี   จินตลิขิตด ี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๓. อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
๔. อาจารย์ขันทอง ใจดี  รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ  กรรมการ  
๕. อาจารย์มัทญา พัชนี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ   กรรมการ 
๖. อาจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๗. นายยงยุทธ  กิจสันทัด หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการ 
๘. นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
๙. นายวุฒิพงศ์  เนียมบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
๑๐. นายวัชรากร  เฉลยปราชญ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  กรรมการ 
๑๑. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 - 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 
ประธานที่ประชุม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปี
งบประมาณ     พ.ศ. ๒๕๖๑  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ ท า
หน้าที่ ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและให้ความเห็นชอบ  ส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บรรลุตามแผนที่ได้ตั้งไว้  และคณะกรรมการด าเนินงาน ท า
หน้าที่  จัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้ลงนามค าสั่งคณะกรรมการฯ 
ดังกล่าว  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๔.๒  ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศชี้แจงปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ที่ประชุม
รับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินการ 

๑. งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมหารือกับผู้บริหาร เพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

๒. งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานและจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๗ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ 

๓. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดส่งแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับส านัก     
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบ 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
๔.๓ แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตามที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมรับฟังการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ า  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทางส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศได้มอบหมายให้คณะฯ ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุน           
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้สามารถบรรลุพันธกิจและ
รองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ โดยยุทธศาสตร์ได้ก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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เป้าประสงค์ ๔.๑ มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัย

ในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
๑. เพื่ อสนับสนุนให้บุ คลากรสาย

วิชาการจัดท าเว็บไซต์การจัดการ

เรียนการสอน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียน

การสอน 

ร้อยละ ๘๐  

๒. เพื่อส านักมกีารใช้เทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่าง ๆ  

ของ Social Media ที่ ทั นสมัย ใน

การสร้างภาพลักษณ์ได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการ

ปรับปรุงเว็บไชต์ 

 

(๑๐ ข่าว / ๑ 

เดือน) 
 

๓. เพื่อให้คณะมีฐานข้อมูลเครือข่าย

ส าหรับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือขา่ย 

๔  

ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 
๑. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสาย

วิชาการจัดท าเว็บไซต์การจัดการ

เรียนการสอน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่

มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียน

การสอน 

ร้อยละ ๘๐  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๔.๔  การชี้แจงแผนการด าเนินงาน 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศชี้แจงแผนการด าเนินงานการจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนการด าเนนิโครงการ 
 

ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการด าเนินการ 
๑. โครงการอบรมเว็บไซต์ส าหรับบุคลากรสาย

วิชาการ 
งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ต.ค. ๒๕๖๐ –  
ก.ย. ๒๕๖๑ 

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 ไม่มี 
 
 
ปิดประชุมเวลา     ๑๑.๐๐ น. 
 
 

         (นายกฤษณ์ปกรณ์  บุญมา) 
              ผู้บันทึกการประชุม 

 
         
                  

(อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า) 
             รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ภำคผนวก 3 
ภำพกจิกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัตกิำร 

ด้ำนเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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