
1 
 

 
 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ. 2560 - 2564) และ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

วันที่ (29 กันยายน 2563)



 

แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ | 2 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะ ในการ

น าไปสู่การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการ

พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการด าเนินการตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็น

เอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้อง

และเป็นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ท าตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. /

สมศ. และสกอ. ตามล าดับโดยงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ โดยได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะฯ ตามนโยบาย

และยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส าหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตาม 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้มีงบประมาณในการ

สนับสนุนการด าเนินงาน โดยผู้บริหารและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการ

พัฒนาองค์กร เพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรคแ์ละยั่งยืนตอ่ไป 

 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 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   

 ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์  จึงจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่ อให้ตอบสนอง 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัย  อีกทั้ งยั งเป็นแนวทา งในการด าเนินการ 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 ตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง

ความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 
 
 



 

แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ | 10 
 

 



 

แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ | 11 
 

1.4 ผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

 

การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตอ่

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.28 4.45 3.66 

ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง

เนือ้หาในเว็บไชต์ 

5 5 5 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูลเครอืข่ายความ

ร่วมมือ 

- 5 5 

 
1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วจิัยด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

  

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑติที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคม

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย

และเสริมสรา้งทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพเพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม  

กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้  (Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม  (Morality) 

 3. เครือขา่ย  (Partnership) 

 4. ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

 เป็นนักปฏิบัติ  หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะ

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษา

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ

สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

 มีจิตสาธารณะ  หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น 

มุ่งท าความดทีี่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง  หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการ

อนุรักษ์โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง  ๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

 H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดี  

 I (Integration & Collaboration)  บูรณาการ และความรว่มมอื  

 P (Professionalism)   ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนา  (Development Gloals) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.1  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ โดยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆของ Social 

Media ที่ทันสมัยในการสรา้งภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.1.2  สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น โดยมีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการ

บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ   

  2.1.3 น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

  2.1.4  เพิ่มทักษะการเรียนรู้และถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศที่จ าเป็น ให้มีความ

ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับความตอ้งการของบุคลากรในองค์กร 

  2.1.5  พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้แก่บุคลากรวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี 

และสารสนเทศ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.1  บุคลากรมีทักษะการใช้เครื่องมือที่สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ 

2.2.2 มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร ์

  -  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

  -  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  -  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ

นานาชาติ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 -  บุคลากรมีทักษะการใช้เครื่องมือที่สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการเรยีนการสอนออนไลน์ 
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 -  มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยใน

การสรา้งภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและคา่เป้าหมาย 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1) เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน และ

เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก ารบ ริ ห า ร งาน

สถานศึกษาในยุคดิจิทัล 

1) จ านวนระบบสารสนเทศที่ มี การ

พัฒนาหรอืปรับปรุง 
1 

2 ) เพื่ อ ให้ การบริการด้ าน เทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับบุคลากร / นักศึกษาที่

เอื้อต่อการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ต่อการให้บ ริก ารด้ าน เทค โน โลยี

สารสนเทศ (ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 3.51 
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2.4  ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าร่วมประชุมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ร่วมกับหน่วยงานเจา้ภาพ 

น าผลการประชุมรายงานผูบ้รหิาร 

ร่างแผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศตามแผนและสง่ให้

หน่วยงานเจ้าภาพด าเนินการตรวจสอบ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

เผยแพร่แผนปฏิบัติการ 

ด้านเทคโนโลยสีารและสารสนเทศสูก่ารปฏิบัต ิ

ด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านเทคโนโลยสีารและสารสนเทศสูก่ารปฏิบัต ิ

ติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติการ 

ด้านเทคโนโลยสีารและสารสนเทศสูก่ารปฏิบัต ิ

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตาม 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

แต่งตัง้คณะกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติ 

การด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผู้บริหารร่วมพิจารณาเห็นชอบผลการทบทวน 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ขออนุมัติแผนปฏบิัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จาก อธิการบด ี
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2.5  แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

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

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท)  
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงเว็บไชต์

ภาษาอังกฤษ และ

ประชาสัมพันธ์บน

สื่อสังคมออนไลน์ 

(Social Media) 

- เพื่อกระตุ้นให้

เกิดการปรับปรุง

เว็บไซต์

ภาษาอังกฤษ

อย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้งมีการใช้

เทคโนโลยแีละ

เคร่ืองมือต่างๆ 

ของ Social 

Media ที่ทันสมัย

ในการสร้าง

ภาพลักษณแ์ละ

ประชาสัมพันธ์

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับ

ความส าเร็จของ

การปรับปรงุ

เนือ้หาในเว็บไชต ์

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าที่

ประชาสัม 

พันธ์และ

ผู้ดูแล

เว็บไซต์

ของ

หน่วยงาน 

- - - - - งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ / งาน

ประชาสัมพันธ ์
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

2 โครงการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานข้อมูล

เครือข่ายความ

ร่วมมือ 5 ด้าน 

- เพื่อให้คณะมี

ฐานข้อมูล

เครือข่ายส าหรับ

การบรหิาร

จัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับ

ความส าเร็จ

ของการพัฒนา/

ปรับปรุง

ฐานข้อมูล

เครือข่ายความ

ร่วมมือ 

5 5 5 5 5 เจ้าหน้าที่

ผู้ดูแล

ฐานข้อมูล

เครือข่าย 

- - - - - งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ/

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

 

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

1 โครงการอบรม สร้าง

กิจกรรม สร้างสื่อ

มัลติมีเดียโดยการใช้

ความรู้ทางดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80 บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

1 ตุลาคม 63 –  

30 กันยายน 63 

40,000 งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2 โครงการปรับปรุงระบบ

สายสัญญาณจอฉาย

ภาพภายในห้องเรียนฯ 

- เพื่อสนับสนุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์

ภายในห้องเรียนฯ 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ต่อการให้บรกิารด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ระดับความพงึพอใจ) 

≥ 3.51 อาจารย์ / 

นักศึกษา 

1 ตุลาคม 63 –  

30 กันยายน 63 

200,000 งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมนิผล 

 

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 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

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 เคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

 5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 



 

 

แผนปฏิบัตกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา้ | 20 
 

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี (ปี

การศึกษา/ปีงบประมาณ) 

 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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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 2 
รายงานการประชมุคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการ 

ด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
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ภาคผนวก 3 
ภาพกจิกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 
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