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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
  

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จัดท าขึ้นเพื่อ

สนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สามารถบรรลุ

พันธกิจ และรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปี 2566-2570 ในยุทธศาสตร์ที่ 

1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย

การยกย่องระดับนานาชาติ 

   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อก าหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนด

เป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่าง

ยั่งยืน ยุทธศาสตรท์ี่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ย และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

  

       ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศไปสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด าเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การประชุม 

เว็บไซต์ และเอกสารเผยแพร่   เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการให้กับหน่วยงานได้รับ

ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบในทางที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  รวมถึงการติดตาม

ตรวจสอบผลการด าเนินงานให้บรรลุตามตัวชีว้ัดและเป้าประสงค์ที่ก าหนดต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ด้วยมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ 1 ของประเทศไทย อันเนื่องมาจากศักยภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและ

นานาชาติ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน โดยแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  และสอดรับกับแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศของประเทศไทยและแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ปัจจัยภายใน

และภายนอกต่าง ๆ ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การด าเนินการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีการบริหารการจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถให้บริการทาง

วิชาการที่ดีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเ้หมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ในอนาคต 

ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย วิทยาลัยการเมืองและการ

ปกครอง จงึจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้ตอบสนองและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

ทางมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เป็นไปตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ

อย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตรท์ี่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ย และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 2566 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาส านักให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 -  โครงการการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวนเงิน 280,000.-บาท ผลของการด าเนินงานคือเพื่อประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ขา่วสารดา้นการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการตลอดจนกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ ภายใน

โครงการไปยังกลุ่มนักศึกษาที่เข้ามาศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562-2565 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 

สุนันทา  

1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานภาครัฐ

และกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1) จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียน

การสอนให้เป็นมาตรฐานเสริมสรา้งประสทิธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2) วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ 

3) ให้บริการวิชาการทางดา้นการปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย แก่ชุมชนและสังคม 

4) อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมอันดีงามของ

ไทยสู่สากล 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) การส่งเสริมการจัดการศึกษา การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
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เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุง่มั่น 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

ช านาญการคิด หมายถึง บัณฑิตที่มทีักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอด

ความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

สู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดี 

ที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินการของ

มหาวิทยาลัยและการด าเนิน ชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่ งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่ง

จะสร้างความเข้มแข็งใหก้ับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้

มีบรรยากาศที่สง่เสริมความคิดสรา้งสรรค ์ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และ

ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ์ และตอบสนองปรัชญาน าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ 

“ความรู้คู่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้ มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหาร

และพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

          นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย   The Policy on University's Management and 

Development   มหาวิทยาลัยฯ ได้นอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
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และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้ด าเนินไปในทางสายกลางภายใต้เงื่อนไง

ความรูแ้ละเงื่อนไขคุณธรรม และเป็นแนวทางการพัฒนาที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืนพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าว

ทันต่อโลก โดยก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่

ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวชิาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 
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1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับ

ติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ ...  
 

 
ภาพที่ ..1.. SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 
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 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ ... 

 
 

ภาพที่ .2.. SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566– 2570) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
2.1 นโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1.  การสร้างค่านิยมและส่งเสริมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  การจัดการข้อมูลหลักและมาตรฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบริการ  

3.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการด้านความตอ่เนื่องในการบริการ  

4.  การพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัยอย่างบูรณาการ 

5.  การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล 
 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 1.  เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค

ดิจทิัล 

 2.  เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร/นักศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ

ปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ย และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1.  มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.  มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจ

ได้อย่างครบถ้วน 

3.  มหาวิทยาลัยมีการใชเ้ทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้าง

ภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1.  จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

2.  จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

3.  จัดท าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4.  เสนอแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารและสนเทศแก่ผู้บริหารส านักฯ เพื่อพิจารณา 

5.  ปรับแก้แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารและสนเทศตามข้อเสนอแนะ 

6.  น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศแก่ผู้บริหารส านักฯ เพื่อพิจารณาเพื่ออนุมัติ 

7.  จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมกับจัดท าบันทึกข้อความเสนอต่อ 

    อธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8.  จัดส่งรูปเล่มแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ พร้อมกับส่งหนังสือที่อธิการบดีได้ 

     อนุมัตแิผนฯ ดังกล่าว ให้กับกองนโยบายและแผน   

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่อการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.5 

2) ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  
     (3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 

100 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวช้ีวัด
ความ 
ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 
 

1 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 
- อบรมการใช้งาน 
e-office 
- อบรมการใช้งาน 
ERP 
- อบรบการจัดท า
เว็บไซตส์ าหรับ
บุคลากรสาย
วิชาการ 
(Moodle) 
- อบรมการใช้งาน 
Google for 
Education 
- อบรมการใช้งาน
โปรแกรม Canva 
for Education 
- อบรมการใช้งาน
ระบบสนบัสนุน
การปฏิบัติงาน
ส าหรับหน่วยงาน 
(Smart 
Operation)  
- อบรมการใช้งาน
ระบบสนบัสนุน

- เพื่ออัพเดทและ
เพิ่มพูนความรู้และ
ศักยภาพในการใช้
ระบบสารสนเทศ
ให้แก่บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ 
บุคลากรสาย
วิชาการและ
สาย
สนับสนุน
วิชาการที่มี
ต่อระบบ
สารสนเทศ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

บุคลากร
สาย
วิชาการ 
และสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
/ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวช้ีวัด
ความ 
ส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 
 

ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจส าหรับ
ผู้บริหาร (Smart 
Decision 
Support 
System) 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 
ปี 2566 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 
- อบรมการใช้งาน e-
office 
- อบรมการใช้งาน ERP 
- อบรมการใช้งาน 
Google for 
Education 
- อบรมการใช้งาน
โปรแกรม Canva for 
Education 
- อบรมการใช้งานระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ส าหรับหน่วยงาน 
(Smart Operation)  
- อบรมการใช้งานระบบ
สนับสนุนข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
(Smart Decision 
Support System) 

- เพ่ืออัพเดทและ
เพ่ิมพูนความรู้และ
ศักยภาพในการใช้
ระบบสารสนเทศ
ให้แก่บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละความพึง
พอใจของ บุคลากร
สายวิชาการและ
สายสนับสนุน

วิชาการท่ีมีต่อระบบ
สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 บุคลากรสาย
วิชาการ 

และสายสนับสนุน
วิชาการ 

ต.ค.65 – ส.ค.66 15,000 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
/ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 



 

 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตาม 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเ ร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการ

ติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการบริหาร

จัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ 

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ

บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กา

หนด 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 

5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสามารถประเมินผลได้

อย่างเป็นรูปธรรม 

 



 

 

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี (ปีการศึกษา/

ปีงบประมาณ)  

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การดาเนินงานของคณะ/วิทยาลัย

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส า เร็จ

ตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้  

1) พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสรา้งความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด แก่

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรา้งทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม  

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ อย่างตอ่เนื่อง  

3) ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกๆ เดือน พร้อม
ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
รายงานการประชมุคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 
ภาพกิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


