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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ให้สามารถบรรลุพันธกิจ และรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

สวนสุนันทาปี 2560-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

โดยในระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อก าหนดเป็นเป้าประสงค์

เชิงกลยุทธ์  จ านวน 2 ยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์  

ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 

และศิษย์เก่า 

เป้าประสงค์ 3.5 บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบริหาร

จัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสรมิการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์การ 

เป้าประสงค์  4.5 บัณฑิตวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media 

ที่ทันสมัยในการสรา้งภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

และได้ก าหนดโครงการกิจกรรม  2 ด้านหลัก  2 โครงการย่อย  จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น  

60,000 บาท จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
จ านวนโครงการย่อย

(โครงการ) 

งบประมาณ

(บาท) 

1. โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายในการ

บริหารจัดการ 

1 10,000 

2. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 1 50,000 

รวม 2 60,000 

 

ทั้ งนี้ยุ ท ธศาสตร์ที่  3  ส่ ง เส ริม ส นั บ ส นุ นก ารส ร้ าง เค รือ ข่ าย ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น 

สถาบันการศึกษา และศิษย์เก่า 
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มีตัวชี้วัดการด าเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

หรือปรับปรุงฐานข้อมูลในการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและท้องถิ่น  

เป้าหมาย  ระดับความส าเร็จ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสรมิการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์การ 

มีตัวชี้วัดการด าเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  ระดับความส าเร็จของการ

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ในการประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย  

ระดับความส าเร็จ 5 

ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่

การปฏิบัติด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด าเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การประชุม เว็บไซต์

และเอกสารเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการให้กับหน่วยงานได้รับ

ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบในทางที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  รวมถึงการ

ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน ให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่ง

เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีจ านวนผู้สมัครจากในระบบ 

TCAS อันเนื่องมาจากศักยภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและนานาชาติ 

ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน โดยแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าขึ้น

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย  และสอดรับกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยและแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ ในการ

พัฒนาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การด าเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีการบริหารการจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถให้บริการทางวิชาการที่ดีมี

ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีในอนาคต 

เป้าหมายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย มี 4 ด้าน ได้แก่ 

เป้าหมายที่ 1: พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน : ส่งเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานพร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะ เพื่อสู่การเป็น

เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2: สร้างผลงานวิชาการ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : พัฒนา

มาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน 

ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิต

งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการ

น าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่3: สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น: ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง

เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันการกีฬา และศิษย์เก่า เพื่อให้มีสว่นร่วมในการพัฒนา

และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่  4: ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้าง

ภาพลักษณ์องค์การ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสรา้งภาพลักษณ์องค์การ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อบรรลุ

ตามวิสัยทัศนแ์ละเป้าหมายการพัฒนาระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึง ปี พ.ศ 2564 ดังนี้  

ยุทธศาสตรท์ี่ 1: พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2: สร้างผลงานวิชาการ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3: สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4: ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฯ  บัณฑิตวิทยาลัย จึงมีการพัฒนาและปรับปรุง

สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้อ

ต่อการบริหารจัดการและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media  โดย

เน้นความพึงพอใจในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีการพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศดังนี้ 

การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑติวิทยาลัย 

1. การพัฒนาด้านมาตรฐานข้อมูลและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท างานร่วมกันอย่าง

บูรณาการ 

2. การพัฒนาด้านระบบงานเพื่อสนับสนุนภารกิจในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านการ

บริการ ด้านอ านวยการ ด้านการเรียนการสอน ตลอดจนด้านวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ 
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1.2 โครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรปริญญาเอก 

คณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรปริญญาโท 

 



1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 
 



1.4 ผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2557-2559) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยกิจกรรมต่าง ๆ 

สามารถวัดระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านห้องสมุด 

อยู่ที่ระดับ 4.69 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมสนับสนุนการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาอย่างมคีุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม 

สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและควบคุมคุณภาพ พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้มีสังคมคุณภาพ องค์ความรู้ และทักษะสู่ประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 

2. ส่งเสริมการท าวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและ

เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

3.  ส่งเสริมสนับสนุนบริการวิชาการต่อชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตน์และ

ประชาคมอาเซียน 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผูอ้าวุโสและการทักทาย 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

G  Good governance  ธรรมาภิบาล 

R  Resourcefulness  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

A  Association   การเชื่อมโยงประสานงานเครอืข่าย 

D Devotion   ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาบัณฑติวิทยาลัย (Development Goals) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาให้มีมาตรฐาน

พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทาง

ปัญญา เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สูส่าธารณะระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครอืข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา 

สถาบันการกีฬา และศษิย์เก่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสรา้งภาพลักษณ์องค์การ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1.  การสรา้งค่านิยมและส่งเสริมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  การจัดการข้อมูลหลักและมาตรฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบริการ 

3.  การพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานและการจัดการด้านความตอ่เนื่องในการบริการ 

4.  การพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยอย่างบูรณาการ 

5.  การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1. เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร/นักศึกษาที่เอื้อตอ่การเรียนรู้และ

ปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้

พร้อมรองรับต่อการปฏิบัติงานทั้งของผู้บริหารและบุคลากร 

2.3 ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 

และศษิย์เก่า 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสรา้งภาพลักษณ์องค์การ 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1.  บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.  บัณฑิตวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัย

ในการสร้างภาพลักษณ์ไดย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ ระดับความส าเร็จ 5 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานขอ้มูลเครือข่าย 

ระดับความส าเร็จ 5 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1.  จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

2.  จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

3.  จัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4.  เสนอแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารและสนเทศแก่ผูบ้ริหารบัณฑติวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

5.  ปรับแก้แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารและสนเทศตามข้อเสนอแนะ 

6.  น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศแก่คณะกรรมการจัดท า

แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ

พิจารณาเพื่ออนุมัต ิ

7.  จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมกับจัดท าบันทึก

ข้อความเสนอต่อคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8.  จัดส่งรูปเล่มแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมกับส่งหนังสือที่

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้อนุมัติแผนฯ ดังกล่าว ให้กับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเศ 

รวบรวม เสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

 



 

9 
 

2.5 แผนปฏบิัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

2.5.1 แผนปฏบิัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

1 1.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษและ

ประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) 

 

- เพื่อกระตุน้ให้เกิดการ

ปรับปรุงเว็บไซต์

ภาษาอังกฤษอยา่ง

ตอ่เนื่องพร้อมท้ังมีการ

ใชเ้ทคโนโลยแีละ

เครื่องมือตา่งๆ ของ 

Social Media ท่ีทันสมัย

ในการสร้างภาพลักษณ์

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

เนื้อหาในเว็บไซต์ 

ระดับ 5 เจ้าหนา้ท่ี

ประชาสัมพันธ์ 

ต.ค.61-ก.ย.61 10,000 รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

2 2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ยความ

ร่วมมอื 5 ด้าน 

เพื่อบัณฑิตวทิยาลัยมี

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ยของ

แตล่ะหนว่ยงานส าหรับ

การบริหารจัดการอย่าง

มปีระสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานขอ้มูล

เครอืขา่ยความ

ร่วมมอื 

ระดับ 5 เจ้าหนา้ท่ี

ประชาสัมพันธ์ 

ต.ค.61-ก.ย.61 50,000 รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 
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2.5.2 แผนปฏบิัติการด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม 

1 1.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

เว็บไซต์ภาษาอังกฤษและ

ประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) 

 

- เพื่อกระตุน้ให้เกิดการ

ปรับปรุงเว็บไซต์

ภาษาอังกฤษอยา่ง

ตอ่เนื่องพร้อมท้ังมีการ

ใชเ้ทคโนโลยแีละ

เครื่องมือตา่งๆ ของ 

Social Media ท่ีทันสมัย

ในการสร้างภาพลักษณ์

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุง

เนื้อหาในเว็บไซต์ 

ระดับ 5 เจ้าหนา้ท่ี

ประชาสัมพันธ์ 

ต.ค.61-ก.ย.61 10,000 รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

2 2.1 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ยความ

ร่วมมอื 5 ด้าน 

เพื่อบัณฑิตวทิยาลัยมี

ฐานขอ้มูลเครอืขา่ยของ

แตล่ะหนว่ยงานส าหรับ

การบริหารจัดการอย่าง

มปีระสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานขอ้มูล

เครอืขา่ยความ

ร่วมมอื 

ระดับ 5 เจ้าหนา้ท่ี

ประชาสัมพันธ์ 

ต.ค.61-ก.ย.61 50,000 รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการ

ประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนด

วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี 

(2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560-

2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี 

(2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้

ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 
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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

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี 

(2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 

5 ปี (2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560-

2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือ

ความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

อุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบ

การตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่าง

ต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ระยะ 5 ปี (2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่

ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งบัณฑติวิทยาลัย มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เรื่องแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท า 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บัณฑติวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 3 
บันทึกข้อความขออนุมัติแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของบัณฑิตวทิยาลัย 
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