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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

 

แผนปฏิบัต ิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของคณะ ในการ

นำไปสู่การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการ

พัฒนาให้เกิดประสิทธภิาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการดำเนินการตามคำ

รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็น

เอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพ

ชีวติ เศรษฐกจิ และสังคมอย่างยั่งยนื และยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธก์ับเครือข่ายและขยายการ

ยกย่องระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่ทำตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. /สมศ. และสกอ. ตามลำดับโดยงบประมาณที่ได้มีการจัดสรร

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ โดยได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการ

ปฏบิัตงิานโดยภาพรวมของคณะฯ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สำหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที ่กำหนดไว้ตาม 

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้มีงบประมาณในการ

สนับสนุนการดำเนินงาน โดยผู ้บริหารและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการ

พัฒนาองค์กร เพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างสรา้งสรรค์และยั่งยนืต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และสอดรับกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยและแผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ 

ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีการบริหารการจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถให้บริการ 

ทางวิชาการที ่ดีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทันสมัย 

ต่อความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนอนาคต   

 ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ 

และส ังคมศาสตร ์ จ ึงจ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ ื ่อให ้ตอบสนอง 

และเป ็นไปในท ิศทางเด ียวก ันก ับทางมหาว ิทยาล ัย อ ีกท ั ้งย ังเป ็นแนวทางในการดำเน ินการ 

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 ตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน 

และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ 
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1.2 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ตัวชี้วัด เปา้หมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การ

บรรลุ

เป้าหมาย 

1.จำนวนข่าวหรอืกิจกรรมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ และนำ Link 

ข่าวบนเว็บไซต์ เผยแพร่ลงใน Social Media 

368 ข่าว 384 ข่าว บรรลุ 

2.จำนวนหน้าเพจของแต่ละคณะ วิทยาลัย ศูนย์ สำนักงาน 

(Webometrics) 

6,000 

หนา้ 

7,640 หนา้ บรรลุ 

3 . จำนวนการผล ิ ตส ื ่ อ ม ั ลต ิ ม ี เ ด ี ย ขอ งหน ่ ว ย งาน 

(Webometrics) 

30 ไฟล์ 30 ไฟล์ บรรลุ 

4.จำนวนไฟล์เอกสาร ไฟล ์ว ีด ีโอ ท ี ่ เผยแพร่ใน SSRU 

Academic Search 

793 ไฟล์ 748 ไฟล์ ไม่บรรลุ 

5.จำนวนการฝากลิงค์ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน

ภายนอก 

15 Link 15 Link บรรลุ 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วสิัยทัศน์ (Vision) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะแห่งความเป็นเลศิทางวชิาการ วจัิยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

1.5.2 พันธกจิ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

  

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ผลติบัณฑติที่มคีุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความตอ้งการของชุมชน และสังคม

ยุคเศรษฐกจิฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

2. วจัิยสรา้งนวัตกรรมและองค์ความรูสู้่การพัฒนาทอ้งถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย

และเสรมิสรา้งทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพเพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสนิทร์สู่สากล 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้  (Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม  (Morality) 

 3. เครอืข่าย  (Partnership) 

 4. ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร์” 

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏบิัตตินในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏบิัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคดิ มจีิตสาธารณะ 

นยิามของคำสำคัญอัตลักษณ ์
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 เป็นนักปฏบิัต ิ  หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะ

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษา

เรยีนรู ้และพัฒนาตนเองใหม้คีวามกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง 

 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ

สื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

 มจีติสาธารณะ  หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น 

มุ่งทำความดทีี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยดึม่ันคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นยิามของคำสำคัญเอกลักษณ ์

 เนน้ความเป็นวัง  หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการ

อนุร ักษ์โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู ้ ข ้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสนิทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู ่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

ไดอ้ย่างทั่วถงึและมปีระสทิธภิาพ 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค์  

 H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักด ี 

 I (Integration & Collaboration)  บูรณาการ และความร่วมมอื  

 P (Professionalism)   ความเป็นมอือาชีพ 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนา  (Development Gloals) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคณะใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกจิ และสังคมอย่างยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

 

 



 

แผนปฏบัิติการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า | 14 

 

 

ส่วนท่ี 2 แผนปฏบัิติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. การสรา้งค่านยิมและส่งเสรมินวัตกรรมด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

2. การจัดการข้อมูลหลักและมาตรฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ

บรกิาร 

3. การพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและการจัดการด้านความต่อเนื่องในการบรกิาร 

4. การพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนภารกจิมหาวทิยาลัยอย่างบูรณาการ 

5. การยกระด ับกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศด้วย

มาตรฐานสากล 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัตกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์

ในยุคดจิทิัล 

2. เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร/นักศึกษาที่เอื้อต่อการ

เรยีนรูแ้ละปฏบิัตงิานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวทิยาลัย 

2.3.1  ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกจิ และสังคมอย่างยั่งยนื   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

2.3.2  เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 

1. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง 

คุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค์ สอดคลอ้งตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่รองรับการดำเนินการตาม

พันธกจิ ไดอ้ย่างครบถว้น 
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3. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึง

ประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง 

และเป็นที่ยอมรับในระดับชาตหิรอื นานาชาต ิ  

4. มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยใน

การสรา้งภาพลักษณ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. มหาวทิยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

2.3.3  ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1) จำนวนระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาหรอืปรับปรุง 1 

2) ระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิารต่อการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ≥ 3.51 

3) ระดับความสำเร็จการจัดอันดับมหาวทิยาลัย (ดา้นที ่3) ≥ 4.00 
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2.4  ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่วมกับหน่วยงานเจา้ภาพ 

นำผลการประชุมรายงานผู้บริหาร 

ร่างแผนปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศตามแผนและสง่ให้

หน่วยงานเจา้ภาพดำเนนิการตรวจสอบ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพจิารณาเห็นชอบ 

แผนปฏบิัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

เผยแพร่แผนปฏบิัตกิาร 

ดา้นเทคโนโลยีสารและสารสนเทศสูก่ารปฏบิัต ิ

ดำเนนิการตามแผนปฏบิัตกิาร 

ดา้นเทคโนโลยีสารและสารสนเทศสูก่ารปฏบิัต ิ

ตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิัตกิาร 

ดา้นเทคโนโลยีสารและสารสนเทศสูก่ารปฏบิัต ิ

สรุปผลและรายงานผลการดำเนนิงานตาม 

แผนปฏบิัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

แต่งตัง้คณะกรรมการการจัดทำแผนปฏบิัต ิ

การดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้บริหารร่วมพจิารณาเห็นชอบผลการทบทวน 

แผนปฏบิัตกิารดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ขออนุมตัแิผนปฏบิัตกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก อธกิารบด ี
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2.5  แผนปฏบิัตกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

2.5.1 แผนปฏบิัตกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2565-2569) 

 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด กลุม 

เปาหมาย 

งบประมาณ (บาท)  

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 ผูรับผิดชอบ 
1 โครงการสร้างสื่อ 

มัลตมิเีดยีโดยการ

ใชค้วามรู้ทางดา้น 

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของ

องค์กร 

- เพื่อให้

หน่วยงาน

สามารถสร้าง

กจิกรรมใน

รูปแบบ Online 

ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

(เช่น ถ่ายทอดสด

การปฐมนเิทศ

นักศกึษาผ่านสื่อ

ออนไลน์, การ 

จัดอบรมให้

ความรู้ในดา้น

ต่าง ๆ ผ่านสื่อ 

ออนไลน์)  

จำนวน 

(กจิกรรม/ 

โครงการ) 

1 

กจิกรรม/ 

โครงการ 

1 

กจิกรรม/ 

โครงการ 

1 

กจิกรรม/ 

โครงการ 

1 

กจิกรรม/ 

โครงการ 

1 

กจิกรรม/ 

โครงการ 

บุคลากร

สาย

สนับสนุน

ของ

หน่วยงาน 

- - - - - งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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2.5.1 แผนปฏบิัตกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2565-2569) (ต่อ) 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผดิชอบ 

2565 2566 2567 2568 2569 2565 2566 2567 2568 2569 

2 โครงการอบรม

เว็บไซต์ สำหรับ

บุคลากรสาย 

วชิาการ (Moodle)  
 

- เพื่อสนับสนุน

ใหบุ้คลากรสาย

วชิาการสามารถ

จัดทำเว็บไซต์การ 

จัดการเรียนการ

สอนไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

ร้อยละของ

อาจารย์ประจำ

ที่มเีว็บไซต์ใน

การจัดการ

เรียนการสอน 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

ร้อยละ 

100 

บุคลากรสาย

วชิาการของ

หน่วยงาน 

- - - - - งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 



 

แผนปฏบัิติการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า | 19 

 

 

2.5.2 แผนปฏบิัตกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจำปงีบประมาณ 2565 

 

 กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

1 โครงการอบรมสร้าง

กจิกรรม สร้างสื่อ

มัลตมิเีดยีโดยการใช้

ความรู้ทางดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เพื่อใหห้น่วยงานสามารถ

สร้างกจิกรรมในรูปแบบ 

Online ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

จำนวน (กจิกรรม/ โครงการ) 1 

กจิกรรม/ 

โครงการ 

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วชิาการ 

1 ตุลาคม 64 –  

30 กันยายน 65 

- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2 โครงการอบรมเว็บไซต ์

สำหรับบุคลากรสาย 

วชิาการ (Moodle)  

 

- เพื่อสนับสนุนใหบุ้คลากร

สายวชิาการสามารถจัดทำ

เว็บไซต์การ จัดการเรียน

การสอนไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มี

เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 

100 

บุคลากรสาย

วชิาการของ

หน่วยงาน 

1 ตุลาคม 65 –  

30 กันยายน 65 

- งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ส่วนท่ี 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบัิติและการติดตามประเมนิผล 

 

การนำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การ

ปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำ

โครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะที่

กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

เกดิผลในทางปฏบิัตไิดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไดก้ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ดำเนนิงานโครงการ/กจิกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏบิัตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. เพื ่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปสู่การปฏบิตั ิ

เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏบิัต ิดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี ่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน

ภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหเ้กดิผลในทางปฏบิัต ิ

 2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

กำหนด 

 3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ข ับเคลื ่อนโครงการ/ก ิจกรรมให ้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้

สามารถเขา้ถงึและใช้ประโยชน์ไดง่้าย 
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 5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รวมทัง้สามารถประเมนิผลไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  

 

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 

พ.ศ. 2565 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื ่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะ/

วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ

การดำเนินงาน และนำไปสู ่การปรับเปลี ่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปา้หมายได ้โดยจัดทำระบบการติดตาม

และประเมนิผล ดังนี้ 

1) พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและกำหนดตัวช้ีวัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่อง  

3) กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการ

วเิคราะห์ผลการดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสนิใจของผู้บรหิาร 
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ภาคผนวก 1 
คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏบัิตกิาร 

ด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

 

 

 

 



 

 

แผนปฏบัิติการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า | 23 
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ภาคผนวก 2 
รายงานการประชมุคณะกรรมการจัดทำแผนปฏบัิติการ 

ด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
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                  ระเบยีบวาระการประชุม 

 

การจัดทำแผนปฏบัิติการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

คร้ังท่ี 1/2564 

วันพุธท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2564 

เวลา 09.30 น.  

 

ณ ห้องประชุมพรโสพณิ  ชั้น 1 อาคาร 35 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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ระเบียบวาระการประชุม 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งท่ี 1/2564 

วันพุธท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2564 

เวลา 09.30 น.  

ณ หองประชุมพรโสพิณ  ช้ัน 1 อาคาร 35 

 

 

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

 

ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบยีบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

    -ไม่มี- 

ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่องสบืเนื่อง 

-ไม่มี- 

ระเบยีบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา 

การจัดทำแผนปฎบิัตกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ประจำปงีบประมาณ 2565  

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 

-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระการประชุม 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งท่ี 1/2564 

วันพุธท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2564 

เวลา 09.30 น.  

ณ หองประชุมพรโสพิณ  ช้ัน 1 อาคาร 35 

 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 

   1. อาจารย  ดร.ปารณีย  ศรแีกว                ประธานคณะกรรมการ 

2. นาง  อมรวดี  กลิ่นจันทร                รองประธาน 

3. นางสาว  หัสทยา   นวลสุวรรณ  กรรมการ 

4. นาย   ไพรัช   ศิริวัฒนาพิศาล  กรรมการ 

5. นาย   วุฒิพงศ   เนียมบุญ  กรรมการ 

6. นาย   สิริธนธราธร จิรทีปตธนชาติ          กรรมการและเลขานุการ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 

ประธานที่ประชุม  อาจารย ดร.ปารณีย ศรีแกว                

 

ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

 

ระเบยีบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

    -ไม่มี- 

ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่องสบืเนื่อง 

-ไม่มี- 
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ระเบยีบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

-ไม่มี- 

 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา 

การจัดทำแผนปฎิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ 2565 ระดับหนวยงาน 

ตามท่ีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแจงใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดำเนินการ

จัดทำแผนปฎิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศประจำป พ.ศ. 2565 ระดับหนวยงาน ตามยุทธศาสตร ระยะ 5 

ป (พ.ศ. 2565 - 2569) ของมหาวิทยาลัย  

จึงขอมอบหมายใหผูรับผิดชอบแผนปฎิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบคุณวุฒิพงศ เนียมบุญ 

และคุณสิริธนธราธร  จิรทีปตธนชาติ ใหผูรับผิดชอบและดำเนินการจัดทำแผนใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 20 

กันยายน 2564  เพ่ือท่ีจะไดนำสงมหาวิทยาลัยตอไป 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี  

-ไม่มี 

 

ปดิประชุมเวลา 10.30 น. 

 

 

 

 

                                                                               (นายสิริธนธราธร  จิรทีปตธนชาติ) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

                                    (อาจารย ดร.ปารณีย ศรีแกว ) 

                                                                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก 3 
ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนปฏบัิติการ 

ด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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	1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
	ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

